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I. Lielo ģeografisko atklājumu
laikmets.

15. g. s. sākas sistemātiska jūras ceļu meklēšana uz Indiju. Šiem mek-

lējumiem ir tīri oikonomiskas dabas cēloņi: garšvielu tēriņš ir piejēmis loti

plašus apmērus, bet šo preču iegūšana pa vidus laikos parastajiem tirdznie-

cības ceļiem, t. i. caur Ēģipti un Siriju, kļūst arvienu grūtāka. Pieprasījumi

nemitīgi aug, bet piedāvājumi samazinās un sekas ir minēto eksotisko preču

milzīga sadārdzināšanās.

Vidus laiku beigās Eiropu ir sagrābusi īsta luksus epidēmija, kas pār-
iem arī gastronomus. — Piparus, garšas neļķes, enkuru, muskatriekstus un

safrānu tā laika eiropieši patērē milzīgā vairumā un liek klāt nevien ēdie-

niem, bet arī vīnam. Indigo ir kļuvis par vispār iecienītu krāsvielu. Garš-

vielu, indigo un drogu tirdzniecība dod tirgotājiem milzīgu pelņu, parasti

300 —500 procentes. — Vēl lielākai jābūt šai pe|ņai. ja Eiropas tirgotājiem
izdotos stāties ciešākos sakaros ar tām zemēm, kuras ir šo preču ražotājas,
t. i. uziet jūras ceļu uz Indiju un tādā kārtā atsvabināties no arābu starp-

niecības.

Visai liels vidus laiku beigās ir Rietum-Eiropā arī naudas bads. Rūp-

niecības un tirdzniecības uzplaukums neatlaidīgi prasa pēc jauniem dārg-

metālu avotiem, bet Eiropas vecās zelta un sudraba zemes — Čechijā, Tran-

silvānija, Saksija un citas ir jau laidušas apgrozībā gandrīz visu, ko spē-

jušas dot un viņu raktuvju produktivitāte sak slīdēt lejup. — Jaunu zelta

un sudraba raktuvju iegūšana kļūst 15. g. s. Eiropai par tikpat lielu ne-

pieciešamību, kā XX. g. s. Eiropai pēc pasaules kara Amerikas baņķieru

krediti.

Eiropieši atkal sāk atcerēties Marko Polo stāstus par tāļo austrumzemju

bagātībām. Indija ir garšvielu producētāja, bet īstas zelta zemes pēc tā

laika eiropiešu pārliecības ir teiksmainās Antiļu salas un tikpat teiksmainā

Gvineja, kas atrodoties tāļu dienvidos. Indija. Antiļu salas un Gvineja pa-

liek par Eiropas kapitālistu un sapņotāju, tautsaimnieku, avantūristu un jūr-

nieku ilgu mērķi. Viņi tīko atjemt arābiem milzīgo peļņu, kuru šie musul-

maņi gūst kā tirdzniecības sakaru vidutāji starp Eiropu un Indiju.

Politiskie apstākļi ir kļuvuši tādi, kas skubina eiropiešus ilgāk nevilci-

nāties: musulmaņu-turku varā ir jau kritusi Konstantinopole, vecā tirdznie-

cības pilsēta, kurā līdz tam mēdz nokārtot savus darījumus triju pasaules

daļu tirgotāji. — Līdz ar Konstantinopoles krišanu eiropiešiem ir aizcirsti

cieti visi vārti, tieši caur tuvā orienta zemēm uz austrumiem.

407



Peļņas kāre un saimnieciskā nepieciešamība diktē eiropiešiem meklēt

tiešu jūras ceļu uz Indiju, un pats dabīgākais liekas tas, kurš ved apkārt
Āfrikai. — Ja eiropiešiem izdodas uziet šo ceļu, viņi līdz ar to kļūst brīvi no

musulmaņu starpniecības un līdzšinējā arābu tirgotāju peļņa paliktu viņu

Eiropas amata brāļu kabatās. Indijas ceļa meklēšanu apkārt Āfrikai sā-

kumā atvieglina arī pārliecība, ka šis ceļš ir samērā īss, — daudz īsāks, nekā

viņš vēlāk patiesībā izrādās.

Apstākļi XV. g. s. ir sagadījušies visai i/devīgi Indijas ceļa meklēšanas

eksperimentiem; pirmā sāk meklēt šo ceļu Portugāle, kā jau Āfrikai tuvākā

Eiropas valsts, kuru no rietumiem un dienvidiem apskalo okeāns; arī Kastī-

lijai un Aragonijai, kas apvienojušās zem viena ķēniņpāra varas un spaida

Granādas musulmaņus, šo ceļu meklēšana, t. i. saimnieciskā cīņa pret mu-

sulmaņu oikonomisko iespaidu galu galā kļūst par gadsimtiem ilgās poli-

tiskās cīņas tiešu turpinājumu. —

Ceļa meklēšana uz Indiju.

Tuvojoties mauru kundzības galam Spānijā. Pirenēju pussalā kļūst brīvi

daudzi kara dēkaiņi, kas meklē sev jaunu darba lauku. Arī Pirenēju kri-

stīgo zināšanas jūrniecībā ap šo laiku ir kļāvušas plašākas: Amalfi pilsētas

kuģinieki ir izlabojuši kompasu, un Dienvid-Eiropas jūrnieki tagad jau riskē

laisties tāļākos ceļojumos.

Portugālē šai laikā dzīvo vīrs ne viņas ķēniņu ģints, kuram lemts kļūt

par savas tautas štāba priekšnieku Indijas ce|a meklētāju gaitās. Tas ir

princis Indriķis (Enrike), kas jaunības dienas pavadījis cīņās pret mauriem

un vīra gados pakļuvis zem jūras vilinājumu iespaida. Pašos galējos toreiz

pazīstamās pasaules rietumos, uz sv. Vincenta zemes raga princis Indriķis

uzceļ pili, pulcina ap sevi zinātniekus un sapņotājus, un dienām un naktīm

neapnicis kaļ un apsver plānus, kā rast ceļu uz Indiju. Prinča rīcībā ir

plaši naudas līdzekļi (viņš ir bagātā Kristus bruņinieku ordeņa lielmestrs),

bet viņa tautas brāļi nav kļuvuši par jūrnieku tautu; viņus baida okeāna

klajumi un visādas tenkas, kuras stāsta veci jūras vilki: par teiksmainiem

nezvēriem, degošām salām un citām briesmām, kas draud kuģiniekam ūdeņu

izplatījumā. Laisties tieši okeānā viņi neuzdrošinās riskēt, un soli pa solim

sāk taustīties uz Indijas pusi, braukdami gar Āfrikas piekrasti. Ik gadus
dodas uz dienvidiem portugāļu kuģi un ar katru gadu viņiem kļūst pazī-

stamāks Āfrikas rietumu krasts.

Šiem daudzu gadu pūliņiem ir panākumi: 1431. g. portugāļi aizsniedz

Bojadoras ragu, bet desmit gadus vēlāk jau ir sasniegts Blanko rags, un uz

kādas saliņas Āfrikas piekrastē nodibinās pirmā portugāļu faktorija maiņas

tirdzniecībai ar iedzimtiem. Vēl i gadus vēlāk portugāļi jau ir garām Rie-

tum-Sahāras piekrastei, aizsniedz Zaļo ragu un . līdz ar to pirmo reizi no-

kļūst Āfrikas tropu joslā, redz palmu birzes, cilvēkus ar tumšu ādu, zāļai-

nus klajumus. Līdz ar to ir kļuvis par pasaciņu veco ģeogrāfu Strabona

un Ptolemaja apgalvojums, kā dienvidos esot tik svelmaina saules tveice,

ka cilvēkiem tur neesot iespējams dzīvot.

Pilni cerību portugāļi traucas arvienu tāļāk, pa ceļam tirgodamies ar

melnajiem vai arī vezdami tos kā vergus atpakaļ savos kuģos uz Eiropu.
Uzjēmigi ļaudis no portugāļu vidus uz laiku paliek dzīvot starp nēģeriem,
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mācās viņu valodu, pēti ierašas un vēlāk der saviem tautiešiem kā vidutāji

viņu sakaros ar Āfrikas iedzimtiem.

Princis Indriķis mirst 1460. g., kad viņa tautieši jau ir sasnieguši Gam-

bijas upi, pār kuru 200 gadus vēlāk plīvo Kurzemes hercogvalsts karogs. —

Prinča darba turpināšanu uzjemas Portugāles valdība un visiem līdzekļiem
cenšas sasniegt viņa seno mērķi apbraukt apkārt Āfrikai un aizsniegt

Indijas okeāna ūdeņus. — Gvinejas piekrasti izsludina par Portugāles pie-
derumu, aizsniedz Kongo jeb Zaī'ras upes grīvu, un Valzivju līča piekra-
stes hotentoti pirmo reizi redz portugāļu kuģu zēģeles.

Atkal dodas ceļā jauna ekspedīcija, Bērtuļa Diasa vadībā, un viņai tie-

šām izdodas aizsniegt Āfrikas dienvidgalu. Briesmīgas vētras neļauj Dia-

sam braukt tāļāk un viņš dod Āfrikas galējam dienvidu ragam „Vētru raga"

nosaukumu. — ķēniņš Jānis Ik. noskārzdams, ka vārti uz Indiju patlaban

*āk vērties vaļā, liek apmainīt šo vārdu pret Labās Cerības raga nosau-

kumu. —

Tad nāk pār Portugāli iekšēju un ārēju sarežģījumu laikmets, un uz

Indijas pusi sāk taustīties arī spāņi, vai pareizāki sakot viņu ķēniņienes Iza-

bellas uzticības vīrs, itālis Kolumbs. nekā nezinādams par Amerikas konti-

nenta eksistenci un ticēdams, ka no Eiropas var aizsniegt Āziju, braucot

tieši uz rietumiem.

Portugālei uz'laiku ir saistītas rokas un viņa dažus gadus aprobežojas
tikai ar tirdzniecības sakaru attīstīšanu ar Gvinejas iedzimtiem. — Tad kāpj

Portugāles tronī ķēniņš Manuels. kolumba vārdu ap šo laiku jau daudzina

visās Eiropas malās un portugāli, baidīdamies, ka spāņi nobīdīs viņus pie

malas Indijas bagātību izmantošanā, ar divkāršu enerģiju stājas no jauna

pie jūras ceļa meklēšanas. U97. g. pavasarī dodas jūrā Vasko da Gama

ar četriem kuģiem, decembrī aizsniedz Labās Cerības ragu un piestāj pie

Natāles, kas paturējis šo nosaukumu par godu Kristus dzimšanas dienai, kurā

portugāļi aizsnieguši šīs kaferu zemes piekrasti. Janvāra beigās portugāļi

jau atrodas pie Zambezi upes grīvas un braukdami gar Āfrikas austrumu

piekrasti uz ziemeļiem nokļūst arābu iespaida sfairā. Portugāles kuģinie-

kiem laimējas iegūt Melindes sultāna labvēlību un tas dod viņiem arābu

ločus, kas rāda kristīgajiem konkurrentiem ceļu uz Malabaras piekrasti In-

dijā. 20. maijā portugāļu eskadra aizsniedz Kalikutas pilsētu un pavada Ma-

labarā lielāko gada daļu. cenzdamās nodibināt tirdzniecības sakarus ar in-

diešiem. Atpakaļ ceļā ekspedīcijai daudz jācieš no niknām vētrām un Vasko

da Gama tikai ar vienu kuģi un pazaudējis divas trešdaļas ekspedīcijas da-

lībnieku, atgriežas Lisabonā.

Portugāles koloniju valsts.

Ceļš uz Indiju tagad ir vaļā un Portugāle uz rāvienu kļūst par bīstamu

Venēcijas un arābu konkurrenti. 1499. g„ kurā pirmie Indijas braucēji at-

griežas Eiropā, ir robežgads ģeogrāfijas, pasaules tirdzniecības un koloniju

vēsturē; mazā Portugāle sagrābj savās rokās garšvielu tirdzniecības mono-

polu, jo viņa tās gūst nevis ar musulmaņu starpniecību, kā venēcieši, bet tieši

no tām zemēm, kuras ražo garšvielas. Portugāļi ved uz Eiropu Indijas pi-

parus, Ceilonas kanēli un garšneļķes no Moluku salām, un arābu agrāk jemtā
vidutāju peļņa paliek portugāļu kabatās: viņi pārdod Indijas preces lētāk

nekā Venēcijas tirgoņi, un tomēr ar daudz lielāku peļņu. Sekas ir tāds garš-
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vielu patēriņa pieaugums Rietum-Eiropas zemēs, ka zelta daudzums, kas aiz-

plūst uz Indiju, rada nopietnas bažas Eiropas tautsaimniekiem.

Vairojoties Portugāles turībai, aug arī viņas pilsoņu pašapziņa, uz-

plaukst literātūra un rakstnieks Kamoenss savā ..Luziadas" epā apdzied In-

dijas braucēju varoņdarbus, lepni nostādīdams savus tautas brāļus blakus

grieķiem un romiešiem. — Un tiešām.
— portugāļi ir kļuvuši par modernās

pasaules satiksmes ceļu celmlaužiem un pirmie sākuši atsegt priekškaru,
kas tik ilgi sedzis Eiropas tautām pārējo zemes lodi. Vidus jūra zaudē savu

līdzšinējo lomu un viņas vietu iekaro okeāns.

Portugāļi atrod Tndijā jau priekšā savus vecos ienaidniekus — arābus,

un uzsāk pret tiem cīņu ar lielāko nesaudzību un enerģiju. Arābiem ir

daudz piekritēju starp indiešiem, bet arī daudz ienaidnieku, un portugāļi
lūko stāties ar pēdējiem sakaros.

150G. g. jaunās ekspedīcijas vadonis Kabrals iejaucas sīko Malabara*s

piekrastes valdinieku strīdos, dibina pirmās faktorijas (Kalikutā un Ko-

chinā), un griežas mājup ar milzīgiem garšvielu, pērļu un dārgakmeņu krā-

jumiem. Viņa panakum' vairo arābu skaudību un īgnumu, un starp portu-

gāļiem un musulmaņu uzkūdītiem iedzimtiem sākas pirmās sadursmes. Tad

ierodas Indijā Vasko da Gama pa otram lāgam, apšauda piekrastes pilsē-

tas, iedveš iedzimtiem vajadzīgo respektu un dodas uz dzimteni, atstājis In-

dijā kuģus, kas iet gandrīz visi bojā vētras negaisos. — Indijā atkal ierodas

jauni portugāļu pastiprinājumi, kuriem izdodas atsisl iedzimto uzbrukumus

faktorijām, iznīcināt arābu floti un vajājot musulmaņu kuģus ielauzties

Sarkanā jūrā. Ar brutālu enerģiju portugāļi dragā visu, kas stājas tiem

ceļā, un Viņu iespaids Indi jas okeānā drīz kļūst tik liels, ka Portugāles val-

dība ieceļ Indi jai pirmo vicekēniņu, tas ir Francisko d'Almeida. kas ar gaišreģa

skatu noskārst, ka \alsts. kura \aldis par jūru, būs reizē arī Indijas vaid-

niece. — Pret portugāļiem sāk cīņu Indijas un Ēģiptes sultāni, pat veneeješi

un sīkie Arabijas šeiebi. Pretinieku starpā tomēr nav vienprātības, un

pretinieki tos veic vienu pēc otra. sakaudami viņu flotes un visur gūdami

virsroku.

Otrais viceķēniņš, Alfonss d'Albukerke, ir īstais portugāļu kundzības

nodibinātājs Indijā. Ar dzelzs roku viņš lauž katru pretestību un ceļ at-

balsta punktus visās pieejamās Indijas piekrastēs. Goā pi lsēta, ko tas iejem

ar joni. paliek par portugāļu kundzības centru Indijas okeāna zemēs, un ai

balstīdamies uz šo pilsētu, portugāļi paralizē arābu sakarus ar viņu ticības

brāļiem Indijā. Velti ir visi Ēģiptes sultāna mēģinājumi noturēt Indijas

tirdzniecību: tā izslīd no viņa tautiešu rokām un paliek par svešo atnācēju

monopolu.—Albukerke pat prāto par pašas Ēģiptes iznīcināšanu un kanāla rak-

šanu, kas tieši no Nubijas ievadītu Sarkanā jūrā Nīlupes ūdeņus un pada-

rītu Ēģipti par tuksnesi. — Lai galīgi izspiestu arābus ārā no Dienvid-Azijas

tirgiem, portugāli iesturmē Malaku, kas toreiz spēlē tag. Singapuras lomu.

Atbalstīdamies uz šo pilsētu, portugāļi stājas tirdzniecības sakaros ar Siāmu

un Ķīnu un aizsniedz Moluku salas. Mēģinājumam nostiprināties Adenā sā-

kumā nav panākumu, bet toties portugāļu varā uz laiku nokļūst ieeja Per-

sijas līcī, un Ormuzas pilsēta, caur kuru Sirijas arābi līdz šim uzturējuši
sakarus ar Indiju.

Albukerkes kundzības laiks ir varoņu laikmets portugāļu Indijas

vēsturē. Šis vīrs ir rada Kortesam, lielajam avantūristam un karotājam, kas

ar dažiem simts vīriem sadragā Meksikas lielvalsti. — Albukerke ir nevien

karotājs, bet arī tālredzīgs polītikis un teicams diplomāts, kas prot gūt ne-
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vien uzvaras, bet vajadzības gadījumā arī draugus starp indiešiem, musul-

maņiem un ķiniešiem. —
Arī viņa, tāpat ka Kortesa pūliņu alga ir ķēniņa*

nepateicība; vēsts, ka Albukerkem jādodas atpakaļ uz dzimteni un jāatdod

Indijas viceķēniņa amats citam, noved kapā lielo valsts vīru un karotāju.

Arī pēc Albukerkes nāves portugāļi joprojām uzstājas Indijas okeāna

ar tik pat neatlaidīgu enerģiju. Viņu rokās uz kādu laiku nokļūst Adena;

tie nostiprinās arī Koromandelas piekraste, iekaro Ceilonu un atbalstīda-

mies uz Malaku un Moluku salām nodibina rosīgus tirdzniecības sakarus ar

Ķīnu, kur par Portugāles atbalsta punktu paliek Alakao pilsēta. Ao šejie-
nes viņi brauc uz Japānu, un salu valsts ārēja tirdzniecība kādu laiku pat
taisās kļūt par portugāļu monopolu. —

,

Portugāļiem ir atbalsta punkti visas tropiskas Āfrikas piekrastes; melna

kontinenta austrumos viņu galvenie cietokšņi ir Mozambika un Mombasa, no

kurām tie traucas iekļūt zemes iekšiene, lai uzietu bibeles daudzināto teiks-

maino zelta zemi Oiiiu. Āfrikas rietumos portugāļu varas sniagunipunkts
atrodas Angolā. — Kabrals uziet Brazilijas piekrasti un pasludina to par

Portugāles piederumu; no turienes sak nukt uz Lisaboni kuģi ar dārgu krā-

sainu koku kravām. Portugāļu atbalsta punkti Brazīlija ir Pernambuko un

Babija; vēlāk te sāk zaļot Āfrikas vergu apstrādātas cukurniedru plantācijas

un Brazilija kļūst par Portugāles galveno koloniju, sevišķi pēc tam, kad no

Indijas Albukerkes tautiešus ir izspieduši angļi un hollandieši.

Mazās portugāļu nācijas karogs phvo triju lielu kontinentu piekrastes;

viņa tiecas valdīt pār trijiem okeāniem, un tas ir pat lielas tautas speķiem

pārāk smags uzdevums. Portugāļu raksturs, kas rudijies cīņās pret musul-

maņiem, dara tos vairāk līdzīgus krusta karotajiem nekā tirgoņiem, un savu

kundzību jaunatrastajās zemēs viņi grib celt uz brutālas varas pamatiem. —

Un tomēr šī vara nesniedzas tāļāk par Indijas vai Āfrikas piekrastes joslu,

un portugāļu koloniju impērijas taktiskais pamats ir jūļas tirdzniecības mo-

nopols, kā to apstiprina arī pāvests, davadāms Portugāles ķēniņam „Aitiopi-

jas, Arābijas, Persijas un Indijas kuģniecības, iekarojumu un tirdzniecības

kunga" tituli. Portugāles koloniju impērijas balsti ir nostiprinātas salas,

mūriem apjoztas faktorijas un stipras citadeles svarīgākajās tirdzniecības

pilsētās, uz kurām atbalstīdamās, portugāļu kara kuģu eskadras kontrole

eksotisko jūru ceļus un cenšas no tiem atgaiņāt visus konkurrentus. — Ar

iedzimto valdiniekiem portugāļi parasti cenšas uzturēt pec iespējas draudzī-

gus sakarus; par galvenajiem ienaidniekiem viņi uzskata musulmaņus, savus

vecos pretiniekus un konkurrentus.

Portugāļi cenšas jemt no Indijas pēc iespējas vairāk, nedodami tai preti

reālas vērtības. Viņu monopolu sistēma, pērkamie ierēdņi un balstīšanās

uz brutālu militāro varu ātri izsūc pakļautas zemes un ruinē to labklājību.

Portugāļu kundzību Indijā mēs varētu patiesībā apzīmēt par lielā stila pi-

rātu uzjēmumu. Viņi turās tikai ar varas un terrora palīdzību, un iedzimtie

uzjem angļus un hollandiešus, kas grib stāties portugāļu vietā un nest iedzim-

tiem citas markas važas, kā atsvabinātājus.

Portugālei drīz sāk trūkt nevien būvkoku, ko celt ikgadus vairākus

desmitus kuģu Indijas braucieniem, bet arī cilvēku šo kuģu eķipažam un

daudzajiem Āzijas un Āfrikas cietokšņu garnizoniem. Valdība ir spiesta

pirkt kuģus ārzemēs un dot koncesijas atsevišķām firmām to izrīkošanai.

Privātfirmu kuģi piedalās valdības eskadru braucienos, bet viņu kapteiņi

tirgojas paši uz savu roku, protams zem valsts kontroles un pret attiecīgām
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nodevām. — Līdz ar to Indijas peļņas liela daļa izslīd no Portugāles val-

dības rokām. Braucienus uz Indiju parasti sarīko tikai reizi gadā, rēķino-

ties ar musonu vējiem; tas nāk par ļaunu garšvielu tirdzniecībai: viņu cenas

pēc Indijas flotes atgriešanās strauji krīt lejup, lai pēc dažiem mēnešiem

atkal saceltos reibinošā augstumā.

īsu laiku Lisabone ir Indijas preču tirdzniecibas centrs Eiropā, bet lisa-

boniešiem trūkst venēciešu gara un uzjēmības. Indijas tirdzniecības fakti-

skie valdinieki Lisabonā ir itāļu un vācu kapitālisti, lieltirgotāji, kas ap-

metušies te uz dzīvi vai ierīkojuši savus kantorus. — Lisabones loma sāk

drīz bālēt; bāl arī Portugāles varenība, kurai bijis lemts visai īss mūžs.

Korrupcija saēd ierēdņu aparātu, bet tauta joprojām smok tumsībā, iz-

šķiezdama savus spēkus mēģinājumos noturēt zem savu ķēniņu varas visu

zemes lodes dienvidu daļu.

Jaunās Pasaules uziešana.

Mazliet citāds ir bijis Spānijas koloniju vēstures sākums. Portugāļu

panākumi ir sistēmatisku pūļu un neatlaidīgu darba rezultāts. Spāņi kļūst

par kolonizātoru tautu tikai pateicoties gadījumam un Spānijas koloniju im-

pērijas pamata licējs nav spānis, bet Kristaps kolumbs, kas ir dzimis

ģenujietis, jūrnieks no jaunības, kas sava laikā piedalījies arī portugāļu
braucienos uz Gvineju. Viņš reizē ir avantūrists un sapņotājs un cītīgi pēta

visus pieejamos rakstus, kas stāsta par teiksmainajām austrumu zemēm;

viņš nepiekusis pēta seno ģeogrāfu darbus un nāk pie atziņas, ka Indiju un

Austrum-Āzijas zemes, par kuru bagātībām tikdaudz stāsta Marko Polo, vis-

ērtāki ir sasniegt braucot no Eiropas tieši uz rietumiem. Izšķirošais iespaids

te, liekas, bijis astronoma Toskanelli darbam, kurā izklāstīta šī pati ideja

un pat pielikta klāt „ceļa karte", uz kuras, protams, nav apzīmēta Jaunā

Pasaule.

Kolumbs dodas uz Lisaboni, bet viņa plāni tur neatrod dzirdīgas ausis.

Tad Kolumbs iet uz Spāniju; gadiem ilgi viņš mēģina pārliecināt ķēniņieni
Izabellu un ķēniņu Ferdinandu. Valdinieku pāris ieceļ šo plānu caurskatī-

šanai speciālu kommisiju un tās spriedums ir Kolumbam nelabvēlīgs. — Ne-

atlaidīgais ģenujietis grib mēģināt laimi pie Francijas galma, un dodas uz

tuvāko ostas pilsētu, pa ceļam izstāstīdams savas bēdas kāda klostera mū-

kiem. To starpā ir tāļredzīgi vīri, kas apsolās palīdzēt Kolumbam iegūt Iza-

bellas uzticību un pagaidām lūdz viņu palikt vēl tepat Spānijā. — Mūku

protekcija sver vairāk nekā paša Kolumba pūliņi, un ķēniņu pāris, kas pat-

laban aplenc Granādu, dod Kolumbam summu triju mazu kuģu izrīkošanai.

Summa pietiek tikai vienam kuģim; divus pārējos izrīko kapteiņi un brāļi

Pinsoni.

3. augustā 1492. g. mazā spāņu eskadra Kolumba vadībā dodas jūrā, kopā

pavisam 120 cilvēki. Eskadra brauc uz rietumiem, bet zeme nav redzama,

kaut gan astronoma Toskanelli noteiktais attāļums no Eiropas līdz Austrum-

Azijai jau notecējis; admirālis to slēpj no pavadoņiem viltodams kuģa žur-

nālā attāļuma datus; beidzot kuģu eķipažs sāk dumpoties. Lielām mokām

Kolumbam izdodas vēl izkarot dažas dienas laika; pēc to notecēšanas viņš

solās griezties atpakaļ. Beidzot jūrā jau parādās zīmes, ka tuvumā vajaga
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Jaunu Pasauli. (Šis kjudīšanas sokas nav galīgi izgaisušas arī vēl tagad:

daudzās salas, kas vidū starp Ziemeļ- un Dienvid-Ameriku, mēs joprojām

dēvējam par Rietum-Indiju, bet Amerikas iedzimtos par indiāņiem, jo Ko-

lumbs viņus noturējis par Indonēzijas vai Aizindijas iedzimtiem.)

Kolumbam nav bijis lemts kļūt par Jaunās Pasaules daļas krusttēvu;

te viņam aizmanījies priekšā itāļu ģeogrāfs Amerigo Vešpuči, kura rakstus

par jaunajām rietumu zemēm izplata tā laika prese.

Spānijas valdība pagaidām atmet Indijas ceļa meklējumiem rietumos ar

roku, bet valdības vietā šo pasākumu turpina Vesels bars avantūristu; \iņi

Kolumbs Jaunajā Pasaulē

(XVI. g. s. zīmējums)

dzird par portugāļu gūtiem panākumiem Indijā, un cerība savukārt gūt zeltu,

dārgakmeņus un pērles dzen pa Kolumba pēdām jaunus un atkal jaunus dēku

meklētāju pulkus. Daudzi no tiem ir pārliecināti, ka kaut kur rietumos at-

rodas īsta zelta zeme, cl Dorado, kur zelts rodams akmeņu vietā, un ka pie

labas gribas šo zemi iespējams sameklēt. Laimes medinieki tūkstošiem plūst

uz rietumiem, cerēdami gūt bagātību un nodrošināt ar turienes pagānu at-

griešanu sev ieeju pēc nāves paradīzē. Šo dēkaiņu vairums ir sīkie Spāni-

jas muižnieki, bet netrūkst viņu starpā arī zemnieku, kas pametuši savus

laukus, un tirgotāju dēlu, kuriem apnicis nīkt tēvu veikalos. Zobeniem ro-
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kās viņi lauž sevim ceļu caur Amerikas mūža mežiem un džungļiem, pa di-

viem un trim nebaidās uzsākt cīņu pret simtiem iedzimto, meklēdami zelta

zemi, un tiek pāri šļūdoņiem segtiem kalnu augstumiem. Vairums iet bojā
no purva drudža vai sazāļotām iedzimto bultām; citus upurē dieviem indiāņu

priesteri, citus dzīvus saēd sifiliss, kas vietām ir bijis Amerikā tīri endēmiska

slimība. Tikai retiem tiešām smaida laime un viņi gūst cerētās bagātības;
vēl retāks ir to skaits, kuriem lemts ar šīm bagātībām atgriezties dzimtenē.

Daudzi iet bojā savstarpējās cīņās dēļ laupījuma; draugs aplaupa draugu,

vm dēkaini, ko taupījušas sazāļotās indiāņu bultas, un kas ticis pie zelta vai

pērlēm, naktī dažkārt nobeidz laupīt kāra cīņu biedra asmenis.

Nebēdādami par briesmām un bieži vien netaupīdami viens otru, šie

avantūristi nesaudzē arī iedzimtos un iznīcina tos tūkstošiem, piespiezdama'

viņus kalpot kā vergus un pie mazākās kurnēšanas likdami plūst uzvarēto

asinīm.

Balboa ir pirmais spānis, kas ticis vesels cauri Panamas zemes šau-

ruma džungļiem un redz lielu okeānu, kurā patlaban neplosās vētras, un

kurš tāpēc dabon Klusā nosaukumu. — Hojeda uziet Venecuēlu un — zaudē

visus ceļa biedrus cīņās pret karaibiem. Kubu iekaro Diego Velaskess un

sadala lielo salu savu cīņas biedru starpā līdz ar viņas indiāņiem. 1517. g.

divi kuģi Kordovas vadībā aizsniedz Jukatanu, kuru apdzīvo civilizētā maiju

tauta. Gadu vēlāk Grinjalva nokļūst Meksikas piekrastē Vera Krucas tu-

vumā. Ponss dc Leons uziet Floridu. 1540. g. Koronado nokļūst Kalifor-

nijā, izsiro Arizonas tuksnešus un redz zāļainās prērijas, kurās ganās bi-

zoņu pulki. Pineda aizsniedz Misisipi; dc Solis uziet La Platas upi, bet Fran-

cisko Oreluana, nākdams no Andu augstienes puses, iekļūst milzīgas upes

ūdeņos un braukdams pa to, aizsniedz Atlantijas okeānu; šai injltu upei

viņš dod Amazonas vārdu, jo redzējis tās krastos —

Portugālis Magellans stājas Spānijas dienesta un trijos gados (1519-1522)

apbrauc pirmais apkārt zemes lodei; pats viņš krīt Filipīnu salās, un tā paliku-

šie biedri vienā kuģī (no Spānijas šai pasaules ceļojumā izbraukuši 5) at-

griežas atpakaļ dzimtenē.

Meksikas iekarošana.

Pēc Grihalvas brauciena uz Vera-Krucas piekrasti Kubus avantūristu

starpā izplatās vēsts, ka nu reiz esot uzieta sen meklētā Dorado: pārbrau-

cēji ir atveduši līdz zeltu un dārgakmeņus. Kubas gubernātors Velaskess

steidz izrīkot ekspedīciju zelta zemes iekarošanai un par ekspedīcijas va-

doni ieceļ Ferdinandu Kortesu. Ekspedīcija vēl nav devusies jūrā, kad gu-

bernātoram mostas pret viņas kommandieri aizdomas un Velaskess pavēl tai

pagaidām palikt uz vietas. Kortess neklausa un ar 11 kuģiem dodas uz rie-

tumiem, dēkainākajā no visām kara gaitām, kādas zin minēt cilvēces vē-

sture. Viņš iet iekarot valsti, kurai ir miljoniem pavalstnieku, kaut gan

pašam klausa tikai daži simti vīru, aizmugurē atrodas viņam naidīgie tau-

tieši un ķēniņa ieceltais gubernātors, kura acīs Kortess ir cilpu pelnījis

dumpinieks.

Un tomēr Kortess ir īstais vīrs priekš šī pārdroša uzjemuma. Kor-

tesa spēki viņam izkāpjot piekrastē ir ap 400 vīru, 16 zirgu un 14 lielga-

41927*



bali. — Te viņš dibina Vera Krucu, spāņu pirmo nometni Meksikā un acteku

valsts vietējie ierēdņi uzjem baltos svešiniekus ar lielu godu. Acteki sāk

atcerēties senču teikas par dievu Ketcalkoatlu, kas apsolījies reiz atgriezties

pie savas tautas no austrumu jūras, t. i. Atlantijas okeāna puses.
— Kas cits

gan varētu būt baltais svešinieks ar viņa pavadoņiem, kuru ieroči runā

pērkoņa balsī un met zibeņus, un kuru līdzvestie dīvainie nezvēri skrien

vēja ātrumā? Daudziem iedzimtiem sākumā šķiet, ka baltie atnācēji ir dievu

dēli. — Ar šo māņticību arī jāizskaidro lielais acteku apmulsums un bijība,

ko tie sākumā parāda spāņu avantūristiem. — Gudrākie, protams, netic šīm

leģendām, bet viņiem iedveš respektu aizjūras karotāju ieroči un kau-

jas zirgi.

Pagaidām, kamēr vēl nav redzami svešinieku īstie nolūki, neviens ne-

mēģina no tiesas tiem aizkrustot ceļu, kaut gan no rezidences nāk viena pa-

vēle pēc otras — mēģināt nelaist baltos atnācējus uz galvas pilsētas pusi.

Kortess stāsta acteku ierēdņiem, ka esot lielā austrumu ķeizara sūtnis

un nesot no tā Meksikas valdiniekam Montesumam sveicienu, kuru varot

nodot tikai personīgi. — Konkvistadors mana, ka actekiem ir no viņa bailes,

Ferdinands Kortess

Meksikas iekarotājs

un tas tikai vairo Kortesa apjemšanos

pēc iespējas ātrāk aizsniegt acteku

galvas pilsētu Tenocbtitlanu. — Velti

Montesuma tam suta dāvanas un lūdz

viņu palikt turpat piekrastē. Kortess

taisās apciemot acteku valdinieku tā

rezidencē pret viņas saimnieka gribu.—

Noskārzdams, ka cīņa agri vai vēlu

kļūs neizbēgama, Kortess sāk laikus

meklēt sabiedrotos. Kā pirmā pāriet

svešinieku pusē actekiem naidīgā toto-

naku cilts.
— Apmeklējis viņas zemi,

Kortess atgriežas Vera Krucā, kur pa-

likuši viņa kuģi, nosūta vienu ar Mon-

tesumas dotām dāvanām uz Spāniju, lai

iegūtu ķēniņa sankciju savai rīcībai,

bet pārējos liek sadedzināt. Līdz ar to

mazdūšīgajiem ir nogriezts atkāpša-

nās ceļš. Tad Kortess dodas Meksikas

iekšienē, draudzīgu indiāņu cilšu

kontingentu pavadīts. Atklāti viņam iedrošinās pretoties tikai Tlaskalas kal-

nieši, vecie acteku ienaidnieki. Zaudējuši cīņās pret spāņiem daudz vīru, un

dabūjuši zināt, ka spāņu atnākšanas īstais mērķis ir acteku varas sadragā-

šana, kalnieši slēdz ar svešiniekiem draudzības un militāras savienības lī-

gumu. — Pastiprinājis savu mazo armiju tlaskaliešu palīgspēkiem, Kortess

turpina virzīties uz Tenochtitlanas pusi; ceļā pienāk vēsts, ka acteki sagata-

vojot svešiniekiem kādā pilsētā slepenu uzbrukumu. Kortess sajem pilsētas

nobiļus gūstā, bet pašu pilsētu ļauj tlaskaliešiem izlaupīt.

Drīz pēc tam spāņu acīm atveras Anaguakas augstiene, kuras vidū starp
kanāliem savienotām lagūnām guļ Meksikas valdinieku pilsēta. — Pats Mon-

tesuma iznāk spāņiem preti, sajem viņus ar lielu godu un ierāda tiem par
mitekli sava tēva pili, kuru no visām pusēm slēdz biezi mūļi. — Spāņi vēro

pilsētas bagātības un viņu mantkārība aug. Pats Montesuma noraida Kor-

tesa priekšlikumu kristīties, bet ir ar mieru atzīt Kārli V. par savu sizerenu
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un dot tam kā meslus zeltu, pērles un dārgus akmeņus. — Slepeni viņš tomēr

gatavo spāņiem lamatas, un acteku armija, Kortesam viesojoties Tenoch-

titlanā, mēģina sturmēt viņa bāzi Vera Krucā. Kortess sper pārdrošu soli, —

padara Montesumu par savu gūstekni, un piespiež pāriet dzīvot spāņu oku-

pētā pilī. Montesuma dod svinīgu vasaļa uzticības zvērastu ķeizaram Kār-

lim V. un atdod spāņiem faktisko varu. — lespējams, ka spāņu iekarotājiem
tādā kārtā izdotos nostiprināt savu varu Meksikā puslīdz miera ceļā, ja ne-

gadītos ārēji sarežģījumi. — Kuģis, kurš ved Kortesa sūtītos dārgumus Kār-

lim V., piestāj pa ceļam Kubas salā, un turienes gubernātors dabon zināt, ka

Kortesa sasniegumi „zelta zemē" pārspējuši pašas rožainākās cerības. Viņā
mostas skaudība un tas steigšus izrīko pret Kortesu soda ekspedīciju, kuras

vadību uztic Narvaesam, dodams tā rīcībā prāvus bruņotus spēkus. Vice

ķēniņš Kolons tomēr nostājas Kortesa pusē. Tas dod jaunu drosmi Kortesa

piekritējiem, kādu nav mazums arī starp soda ekspedīcijas dalībniekiem. —

Narvaesa korpuss izkāpj malā Meksikas piekrastē un aplenc Vera Krucu.

To dabon zināt Kortess, atstāj Tenochtitlanā nelielu garnizonu Alvarado va-

dībā un pats ar pārējiem cīņu biedriem dodas preti tautiešu-ienaidnieku

pārspēkam. Nakti viņš pēkšņi uzbrūk Narvaesa lēģerim un vairums ekspe-
dīcijas karavīru pāriet Kortesa pusē; pats Narvaess krīt uzvarētāja rokās.

Pēc šīs uzvaras Kortesa bruņotie spēki ir kļuvuši divreiz lielāki (sevišķi
daudz Narvaesam ir bijis zirgu un šaujamo rīku); visi tie tagad kalpo uz-

varētājam.

Tenochtitlanā tūliņ pēc Kortesa aiziešanas ir sācies rūgums. Alvarado,

dabūjis zināt, ka acteki taisās kādos svētkos atsvabināt savu valdinieku, pats

uzbrūk iedzimtiem un viņa kareivji tos nogalina tūkstošiem. Acteki tomēr ir

jau tikuši vaļā no sava dīvainā apmulsuma un ieslēdz spāņu garnizonu no

visām pusēm. Kortess steidzas savējiem palīgā un bez lielas cīņas iekļūst

pilsētā. Izrādās, ka actekiem viņa ierašanās tīri pa prātam: tagad viņi cer

iznīcināt ienīstos svešiniekus ar vienu pašu sitienu.

Spāņi sākumā mēģina iet uzbrukumā, bet acteku karavīri stāv kā mū-

ris, kaut gan uz katru kritušo spāni krīt desmitiem iedzimto. Nokauto ac-

teku vietā stājas jauni karotāji, bet spāņiem, kuru jau tā ir tikai sauja,

trūkst rezervju. — Kortess mēģina izmantot Montesumas autoritāti, liek tam

parādīties tautai un pavēlēt nolikt ieročus. — Montesuma paklausa, bet viņu

tūliņ nogāž zemē paša pavalstnieku šautās bultas un lingotāju akmeņi: ac-

teki viņu tura par nodevēju. — Cīņa kļūst vēl asiņaināka. — Beidzot Kor-

tess noskārst, ka vienīgais glābiņš ir — mēģināt izkļūt ārā no ienaidnieku

pilsētas un vākt palīgspēkus. Viņš gatavojas to izdarīt slepeni, bet acteki

izzin spāņu plānus un gatavojas godam pavadīt pārdrošos iebrucējus. Kad

spāņi sāk sev brīvot ceļu caur Tenochtitlanas ielām uz dambja pusi, viņiem

no visām pusēm draud uāve un bojā iešana, birst bultu lietus un akmeņu

krusa. Kortess ir laikus sagatavojis nesamos tiltus, ko sviest pāri dambjos

izraktiem kanāliem. Bet kanālu un ezeru ūdeņi gat dambja malām ir ac-

teku karavīru laivu pdni; ienaidmem apjem spāņus no visām pusēm, Kor-

tesa cīnītāju rindās irst disciplīna, tilti paliek ienaidnieku rokās; tikai daļu

spāņu tiek kanāliem pāri, iedami pa savējo un ienaidnieku līķiem, un ir

spiesti katru pēdu zemes, pat katru gaisa malku atkarot rēcošajiem ienaid-

nieku pulkiem. Visus spāņus, kas krīt acteku gūstā, uzvarētāji steigšus ved

uz tempļu jumtiem un ziedo dieviem pa sentēvu parašai, izraudami gūstek-

ņiem vēl dzīviem sirdis ārā no krūtīm. — Kaujas lauku apgaismo degošie

pilsētas nami un ziedokļu ugunis, blāzmodamas cauri nakts melnumam. —
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Šo nakti, kurā Kortess zaudē divas trešdaļas savu kareivju, spāņu chronisti

dēvē par noche triste, —
bēdu nakti. —

Visi lielgabali paliek acteku ro-

kās; tas pats liktenis ir ķēris arī gandrīz visas musketes un zirgus. Cīņā
ir zaudēti arī visi agrāk salaupītie zelta krājumi. — Gandrīz visi spāņi, kas

izkļuvuši laukā no šīs nāves kaujas, ir vieglāk vai smagāk ievainoti.

Kortess grib dot atpūtu piekusušajam savējo pulciņam, bet ceļu uz jū-

ras pusi tam aizkrusto 200.000 vīru liela armija.*) Spāņiem izdodas kaujas

sākumā nogalināt acteku armijas kommandieri un viņa armija, palikusi bez

vadoņa, nekārtībā izklīst. — Beidzot spāņi sasniedz draudzīgās Tlaskalas ro-

bežas un var brīvāki uzelpot.
Fikai pēc vairākiem mēnešiem spāņi var sākt domāt par cīņas atjau-

nošanu- Kortesam izdodas sacelt pret actekiem kājās viņu apspiestās ciltis

un izbūvēt veselu flotiliju, kas pa speciāli raktu iebrauc Meksikas

ezeros, padzen acteku kuģus un ļauj spāņiem sākt dambju sturmēšanu.

Sākas Tenochtitlanas aplenkšana no sauszemes un ezeru puses. —
Pilsētas

aizstāvjus viņu nāves cīņā vada ķēniņš Kvitlachuaks, noche triste kaujas

varonis, pēc kura nāves acteki ceļ valdinieka godā princi Gvatemozinu un

turas spāņiem preti ar izmisuma sparu. Soli pa solim Kortesa armija nāk

tuvāk pilsētai; Tenocbtitlanas iedzīvotājus pār jem tāds cīņas trakums, ka

tie ārda nost savus namus, lai celtu no tiem jaunus aizsargmūrus. Spāņu

flotilija bloķē pilsētu no visām pusēm un tās aizstāvji sāk drīz ciest badu;

viņi ēd zāli, koku mizas, ieroču siksnas, ēd savus bērnus un kritušo biedru

līķus, un tomēr negrib dzirdēt par padošanos. — Kad spāņu rokās jau at-

rodas pilsētas nomales, tie savukārt sāk nojaukt namus, lai varētu laist darbā

šaujamos rīkus un kavaleriju. ledzīvotāji atkāpjas pilsētas centrā un tur-

pina cīnīties līdz pēdējam. — G\ atemozins mēģina glābties bēgot, bet krīt

uzvarētāju rokās un tie liek viņu vēlāk sadedzināt. — Acteku valdinieku

rezidence krīt pēc 10 nedēļu ilgas briesmīgas cīņas, kad no pilsētas palikušas
vairs pāri tikai gruvešu un līķu kaudzes.

Acteku valsti pārdēvē par Jauno Spāniju: zemi un ļaudis sadala uzva-

rētāju starpā. Kārlis V., priecādamies par dārgumiem, kurus Kortess atsū-

tījis kā kara laupījumu, ieceļ Meksikas iekarotāju par Jaunās Spānijas vice-

ķēniņu. — Kortess izrādās par teicamu administrātoru, rēgulē iekaroto

zemju pārvaldīšanu, sāk atjaunot drupās sagrauto galvas pilsētu, rīko ek-

spedīcijas pret maiju valstīm Centrāl-Amerikā, veicina ar Dienvid-Eiropas

augu kultūru un rūpējas par kalnrūpniecības un metālu industrijas uz-

plauku mv.

Arī Kortesam ir lemts izbaudīt valdinieka nepateicību: viņu atcel no

viceķēniņa amata un velti tas pūlas panākt Spānijā taisnību. Viņš mirst

visu aizmirsts, jo tā slavu jau ir aptumšojis Peru zelta asiņainais atrairdzums.

Inku valsts bojā iešana.

Braukdami pa Balboas uzietā Klusā okeāna piekrasti, spāņi dzird ie-

dzimto stāstus par bagātu un varenu valsti tāļu dienvidos. Šos stāstus dzird

ari Francisko Pizarro, pārdrošs, viltīgs, cietsirdīgs un rupjš kareivis, mežo-

nīgas enerģijas un kaujas spara pilns analfabēts. Viņš apjemas staigāt Kor-

*) Šo skaitli min pats Kortess savā ziņojumā Kārlim V.; iespējams, ka gribēdams izcelt savus

nopelnus, konkvistadors ir ienaidnieku skaitu 3—4 reizes palielinājis. ,
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tesa pēdās un par savu cīņas biedri izvēlas Almagro, tikpat pārdrošu karo-

tāju. Abiem ir papilnam pārgalvības un cīņas spara, bet abiem tukšas ka-

batas. Par viņu subsidētāju paliek Panamas baznīcas vikārs Luke; neliedz

savu palīdzību arī vietējais gubernators Davila. Peru iekarošanai organi-

zējas akciju sabiedrība, kuļ-ā Luke un citi iegulda savus kapitālus, bet Pi-

zarro un Almagro ieķīlā savas dzīvības. — Pirmie gājieni uz dienvidiem

vairāk domāti izlūkošanai; pie Gvajakilas līča Pizarro pirmo reizi aizsniedz

Francisko Pizarro, Pern iekarotājs.

Inku valsts iespaida sfairas robežas. — Atgriezies Panamā, viijš nāk ar sa-

viem domu biedriem pie slēdziena, ka vispirms jādabon iekarošanai Spā-

nijas valdības atļauja un jau iepriekš jānodrošinās amatu patentēm. Pi-

zarro dodas uz Spāniju un 1530. gT ir klāt, sev izgādājis iekarojamās valsts

gubernātora godu, Lukem viņa pirmo bīskapiju, bet cīņu biedriem Almagro

Inku valsts ostas pilsētas kommandanta amatu.
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Pizarro dodas ceļā ar 200 spāniešiem un nodibina Tumbesas pilsētā at-

balsta punktu. Te viņš dabon zināt par cīņām inku valstī starp brāļiem
Huaskaru un Atavalpu (Atahualpu). un nolemj ilgāk nevilcināties. — Ar

168 vīriem Pizarro dodas inku valsts iekšienē uzmeklēt lielo inku, kuram

klausa 40.000 vīru liela armija. Tik liels bruņots spēks varētu kailām ro-

kām sašķaidīt spāņu saujiņu. — Un tomēr spāņu avantūristiem arī te smaida

neticama laime: pats īnka vēlas iepazīties ar baltajiem svešiniekiem, sūta

tiem dāvanas un vienu aicinājumu pēc otra nākt uz viņa galvas pilsētu. Pi-

zarro ar saviem spāņiem netraucēts aizsniedz Andu augstieni un Kacha-

markas pilsētu, kuras tuvumā apmetusies lēģerī inkas armija. Pašā pilsētā

nav iedzīvotāju — tie aizbēguši kalnos.

Spāņi var netraucēti nostiprināties pilsētā un sarīkot inku valdiniekam

slazdus: par spīti savai pārgalvībai un nāves nicināšanai, Pizarro noprot, ka

uzsākt cīņu pret inkas armiju uz klaja lauka būtu pārāk riskanta lieta. Visu

savu pārdrošo plānu viņš būvē uz lielā inkas sajemšanu gūstā, tāpat kā

Kortess Meksikā dabūjis savā varā Montesumu. Pizarro cer, ka pēc tam

inkas vārdā viņš varēs saimniekot tā valstī pēc patikas. —
Inku interesē

spāņu zirgi un ieroči, un viņš apsola apciemot svešinieku vadoni tā lēģerī.

Spāņi sarīko Peru valdiniekam lamatas; katram kareivim ir ierādīta

sava vieta: musketes un lielgabalus tura gatavus un jātnieki stāv savu zirgu

tuvumā zobeniem rokās un pilnā kaujas tērpā.

Tad sāk tuvoties inkas gājiens, vairāki tūkstoši vīru. Valdnieku viņa

kalpi nestuvēs uznes uz pilsētas laukuma, kur pie inkas pienāk mūks, sāk-

dams tam stāstīt par pāvesta visspēcību un ka svētais tēvs vēloties, lai Jau-

nās Pasaules ķēniņi padodas Spānijas valdiniekam. — Kā argumentu mūks

rāda bībeli, un inka vēlas to apskatīt. Pašķirstījis grāmatu un neredzēdams

viņā nekā interesanta, inka to nicīgi nomet zemē. Mūks šausmās iebrēcas:

viņa brēciens kļūst spāņiem par uzbrukuma signālu. Pirmie sāk šaut abi

lielgabali, jemdami zem savas uguns pilsētas laukumu. Spāņu jātnieki, kas

slēpušies aiz tuvējiem namiem, lec zirgiem mugurā, izauļo ārā no paslēptu-

ves un drāžas inkas svītas vidū, cenzdamies aizsniegt valdinieka nestuves;

spāņu kājinieki tai pašā laikā aizsprosto savām musketēm, pīķiem un āvām

ielas, kūpas ved uz pilsētas laukumu, un neļauj inkas pavadoņiem nākt val-

diniekam palīgā. —

Spāņu plāns izdodas uz mata: inka ir viņu gūsteknis un peruaņi, pazau-

dējuši 2000 kritušus, atkāpjas, atstādami lielo inku ienaidnieku rokās. —

Inkas armija izklīst un spāņi, slēpdamies aiz sava gūstekņa autoritātes,

saimnieko tā valstī pēc sava prāta. Inkam viņi pagaidām izrāda godu, ļauj

pie viņa atnākt tā sievām un kalpiem, bet pašu rūpīgi apsargā. Zinādams,

cik spāņi kāri uz zeltu un citiem dārgumiem, inka sola tiem piekraut ar

zeltu visu telpu, kurā spāņi to ieslodzījuši, piekraut tik augsti, cik vien tāļu

spēs aizsniegt ar roku pats garākais spānietis. — Spāņi tam piekrīt: inka

dod rīkojumu pavalstniekiem un —
zelts plūst uz Kachamarku no visām

Peru valsts malām. — Pizarro pa to laiku ievāc sīkākas ziņas par nesenē-

jām troņa tīkotāju ķildām un dabon zināt, ka Atahualpa esot uzurpators, un

likumīgais inka Huaskars vēl ir starp dzīvajiem. Pizarro mēģina ar to sa-

zināties; baidīdamies, ka spāņi mēģinās izspēlēt brāli kā trumpi pret viņu

pašu, Atahualpa dod slepenu pavēli saviem kalpiem Huaskaru nogalināt.

Kad inkas cietuma telpa tiešām piepildīta līdz griestiem ar zeltu, cie-

tumnieks cer, ka tagad viņš tiks brīvībā. Pizarro netura vārdu, bet nodod

viņu tiesai kā uzurpātoru un brāļa slepkavu, un spāņu tiesa piespriež Peru



valdiniekam nāvi. Uzvarētāji nosēdina tronī citu, arī no inku ģints. Spāņi

iejem abas galvas pilsētas Kusko (1533. g.) un Kito, bet par savu atbalsta

punktu izvēlas okeānam tuvāku vietu, kur dibina Limas pilsētu. Spāņi no

Peru augstienes sūta ekspedīcijas uz visām debesu pusēm, meklēdami jau-

nus zelta un dārgakmeņu krājumus. Inka izbēg no spāņu gūsta, sauc pa-

valstniekus uz cīņu un ielenc spāņus Kusko pilsētā, kur tiem draud bada

nāve. Atsteidzas palīgspēki un uzbrucējus padzen. Uzvarētāju vadoņu

starpā drīz sākas cīņas laupījuma un zemos dēļ. un šais cīņās iet bojā Al-

magro un arī pats Peru iekarotājs.

Čile krīt spāņu varā tikai pēc ilgas un briesmīgas araukāņu pre-

tošanās. Čibču valstis Bogotas augstienē iekaro Kezada ar nepilniem 200

vīriem un kļūst par JaUn-Granādas provinces pirmo gubernātoru. — Lapla-
tas baseinā par spāņu kolonizācijas atbalsta punktu paliek Paragvaja. no

kurienes tie mēģina uzturēt sakarus ar saviem iekarojumiem Andu aug-

stienē (17. g. s. sākuma Parag\aja izveidojas teokratiska jezuītu valsts ar

puskommūnistisku nokrāsu).

Spānijas kolonijas.
16. g. s. beigas spāņu piederumi Amerika aptver floridu, Meksiku, An-

tiļu salas, Andu zemes, Venecuēlu un Laplatas upes baseinu, dalīdamies di-

vās viceķēniņu valstīs, Jaun-Spānijā un Perū. — Spāņu jaunekļi un vīri ba-

riem plūst projām uz Jauno Pasauli. Viss kolonistu vairums tomēr liekas

uz laupītāju dēkām un zelta meklēšanu; zemkopības un lopkopības pamat-

licēji Amerikā ir katoļu misionāri. Visas jauniegūtās zemes pārvalda Spā-

nijā iecelti ierēdņi, un spāņu kolonistiem nav ne mazāko pašvaldības tie-

sību. Valdība cenšas koncentrēt savās rokās Jaunās Pasaules bagātību iz-

mantošanu. Indiāņi sāk izmirt un viņu vietā spāņi steidz ievest izturīgākos

nēģerus, kuru darba spēku praktiskākie portugāļi jau sākuši izmantot savos

Brazilijas piederumos.

Zelta krājumus, kādi bijuši indiāņu rokās, spāņu konkvistadori (ieka-

rotāji) ātri izlaupa, un zelta ieplūdums Spānijā no Jaunās Pasaules sāk drīz

apsīkt, iejaucas valdība un pasludina zelta un sudraba raktuvju izmanto-

šanu par valsts monopolu. Zelta vietā Amerika sāk dot sudrabu, kura ba-

gātākās raktuves atrodas Peru un Meksikā. Ik gadus t. s. „sudraba flotes"

dodas ar dārgmetālu kravām uz Spāniju, bet krava aiziet militāru mērķu

reālizēšanai un Spānijas tautsaimniecībai no šīm bagātībām nekas netiek.

Vispār Jaunās Pasaules dārgmetālu ieplūdumam Eiropā ir bijušas vai-

rāk negatīvas sekas. Pašā Spānijā cenas sakāpj neticamā augstumā un pie-

turās tādas pat vēl ilgi pēc tam, kad Amerikas sudrabs jau izsīcis. Pārpil-

nības vietā iedzīvotāju pirkšanas spējas sāk mazināties; panīkst tirdznie-

cība un sākas masu pauperizācija.

Dārgmetālu ieplūduma sekas ir manāmas arī pārējā Rietum-Eiropā; arī

Vācijā, pateicoties sudraba vērtības krišanai, cenas ceļas ātrākā tempā nekā

darba algas. nevien tirgotāji un amatnieki, bet arī zemnieki, un pat

lielajai vācu zemnieku revolūcijai ir zināms sakars ar tiem dārgmetālu plū-

diem, kuriem bija atrāvuši slūžas konkvistadoru kara gājieni.
Profitē no šiem atklājumiem vienīgi hollandieši un angļi, kas sākumā

liekas uz jūras laupītāju amatu un aplaupa smagās spāņu sudraba flotes,

bet vēlāk paši steidz nostiprināties dienvidu zemēs un izspiež no tām arī Pi-

renēju pusalas tautas.
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Par spīti visam Meksikas un Peru bagātībām, Spānija ir un paliek na-

baga; panīkst arī viņas kolonijas. Spānija neprot viņas saimnieciski izman-

tot, bet izsūc tās bez žēlastības. Visur valda birokrātija, korrupcija un uz-

jēmībai ir saistīti spārni. Spāņu flotes ved ikgadus uz dzimteni lielus su-

draba krājumus, bet tiem nenāk līdzi darba svētība. Amerikas sudrabu Spā-

nijas valdinieki izšķiež karos, bet spāņu tautai zūd darba prieks.

Ģeogrāfisko atklājumu laikmets liek pamatus eiropiešu virskundzībai

pār zemes lodi un Portugāles un Spānijas irstošo lielvalšķu vietā pēc viņu

īsā mūža notecēšanas stājas Anglija un Francija.

Jūŗas ceļu meklējumi ziemeļos.

Pirenēju pussalas nāciju grandiozie sasniegumi okeāna braucienos

vilina arī spāņu un portugāļu ziemeļu kaimiņus savukārt mēģināt laimi In-

dijas jūras ceļu meklētāju gaitās. Arī ziemeļniekiem nak talkā itāļi un

Kolumba tautietis (ģenujietis) Džovanni Gaboto, kas apmeties Anglijā, Bri-

stoles pilsētā, angļu zvejniecības centrā, četrus gadus pēc Kolumba pirmā
brauciena pāri okeānam savukārt dodas kuģī uz rietumiem un aizsniedz

Jaun-Skotijas pussalu. Viņa dēls Sebastians, kurš jau pārangļojies un dē-

vējas par Kabotu, turpina staigāt tēva pēdās un izmēģina laimi nevien

Anglijā un Spānijā, bet arī Venēcijas dienestā, lūkodams atrast neeksistējošo

jūras ceļu gar Ziemeļ-Amerikas kontinentu uz Austrum-Āzijas piekrastes

ūdeņiem.

Indijas jūras ceļa meklētājus ziemeļos enerģiski atbalsta Francijas
valdinieks Francis 1, kuram kalpo florentietis Džovanni da Verracano, kas

izpēta Ziemeļ-Amerikas dienvidrietumu piekrasti un pirmais noskaidro, ka

Jaun-Faundlenda ir sala, nevis pussala. 1534. g. Žanis Kartjē dibina uz šīs

salas franču zvejnieku bazi un izbrauc Lorenča upes grīvā, aizsniegdams tās

vietas, kur tagad atrodas Kvebeka un Monreāla. Divus gadus vēlāk viņš

sniedz Francijas valdībai ziņojumu par jauno zemi Kanādu, kurai Verra-

cano devis ~Jaunās Francijas" vārdu un dabon pilnvaru uzsākt šīs zemes

kolonizāciju. 1541. g. Kartjē dibina pie Kvebekas franču pirmo nometni,

kaut gan jau pēc pāris gadiem šī nometne ir uz laiku jāatstāj.

Redzēdami, ka Indijas ceļa uziešana ziemeļrietumu virzienā ir visai

grūta lieta, Eiropas ziemeļnieki sāk meklēt šo ceļu ziemeļaustrumos, t. i.

apkārt Eiropai un -Āzijai, braucot gar Ledus okeāna piekrasti. Šo ceļu kā

pirmais sāk meklēt jau Sebastians Kabots, kas dibina Anglijā speciālu tirdz-

niecības savienību, t. s. Maskavijas kompāniju. Viņš cer aizsniegt Obes

upes grīvu un lauzties no turienes caur Ziemeļu okeāna ledus laukiem tāļāk

uz austrumiem. Šo plānu apjemas izvest galā trīs angļu kapteiņi, ar Ri-

čardu Čensleru priekšgalā. Ceļu uz Indiju apkārt Ziemeļ-Āzijai viņi ne-

atrod, bet toties uziet ieeju Baltā jūrā un nodibina tirdzniecības sakarus

starp Angliju un Maskaviju. — Indijas ceļu ziemeļ-austrumu virzienā atkal

sāk cītīgi meklēt Čarls Džekmens 1580. g., kas pirmais no rietum-eiropiešiem

iekļūst Kārijas jūrā un rod kapu starp viņas ledus kalniem.

Tad ar angļiem sāk šai virzienā konkurrēt hollandieši. 1595. g. viņi

mēģina uziet ziemeļ-austrumu jūras ceļu uz Ķīnu un par šo plānu dzīvi

interesējas Hollandes valdība. Hollandiešu ekspedīcija iebrauc Kārijas

jūrā un aizsniedz Jauno Zemi. Divus gadus vēlāk dodas ceļā otra ekspe-



dīcija, pavisam 7 kuģi, ar uzdevumu ..uziet ceļu uz Ķīnas un Japānas ķēniņ-
valstīm". Ekspedīcijai nav panākumu, bel viņa tikai pārved ziņu, ka no

Obes grīvas uz austrumiem ietekot jūrā milzu upe (Jeniseja). šīs upes

grīvas aizsniegšanai Amsterdamas pilsēta sūta divus lielus kuģus ar uzde-

vumu pārziemot pie viņas grīvas un tad doties tāļāk uz Austrum-Āziju.
Ekspedīcija dodas ceļā un viņas galvenais sasniegums ir Špicbergenas uz-

iešana, pie kuras krastiem hollandieši un angļi drīz sāk medīt roņus un

valzivis. — No Špicbergenas hollandieši aizsniedz Jauno Zemi, kur viņiem
nākas pavadīt ziemu. Ar lieliem zaudējumiem tie griežas atpakaļ. —

Tikai

17. gadsimta sākumā apstājas ziemeļaustrumu ceļa meklējumi. — Rietumos

ķēniņienes Elizabetes uzdevuma meklē ziemeļrietumu ceļu uz Kluso okeānu

kapteinis Frobišers un uziet t. s. Hudzona juras šaurumu, Paša Hudzona

līcī kā pirmais iezēģelē kapteinis lludzons (1611. g.) un cer, ka viņam izdo-

sies atrast tiešu ūdens ceļu no šī līča uz Kluso okeānu, šo neeksistējušo

jūras šaurumu meklē arī Viljams Bafins, kas pirmais sāk noskārst, ka me-

klējumi šai virzienā būs un paliks veltīgi. — Angļi un hollandieši atmet

jūras ceļu meklējumiem uz Kluso okeānu ziemeļaustrumu un ziemeļrietumu

virzienā ar roku un dodas turpu pa ceļiem, kurus jau sen uzgājuši spāņi un

portugāļi. Viņi gūst vienu panākumu pēc otra, un Anglija un Hollande pa-

liek par jūras un koloniju valstīm uz Pirenēju pussalas tautu ieguvumu

rēķina.
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II. Renesanse un humānisti.

Renesanses un humānisma dzimtene ir Itālija, bet tas nebūt nenozīmē,

ka šai laikā arī Ziemeļ-Eiropā māksla nebūtu gājusi savu attīstības gaitu un

ka arī citās Eiropa» malās trūktu literātu, kas iemīlējušies antīkajā senatnē

un cītīgi pēta visus šīs senatnes rakstu pieminekļus, kādi viņiem sasnie-

dzami. —Ja itāļu nācija renesanses jeb mākslu atdzimšanas laikmetā un

uz humānisma tekām pārsniedz citu tā laika Eiropas tautu sasniegumus, tam

ir vairāki visai komplicētas dabas cēloņi. Viens no t\em ir Itālijas izdevī-

gais ģeogrāfiskais stāvoklis,

vai pareizāki sakot Vidus

jūras toreizējā galvenā loma

triju pasaules daļu tautu sa-

tiksmē. Atrazdamies šīs jū-

ras centrā, itāļi jau krusta

karu laikā ir uzjēmušies vi-

dutāju lomu starp Eiropas,

Āzijas un Āfrikas zemēm nit

patur šo lomu līdz pat 15. g.

s. beigām, kad Vidus jūru iz-

konkurrē Atlantijas okeāns.

Itāļi kļūst nevien par kaimiņ-

tautu skolotājiem jūrnieku

un tirgotāju gaitās; viņi ir

devuši cilvēcei Marko Polo.

Kolumbu, abus Kabotus, un

arī Amerigo Vespuei, kura

vārds kļuvis par Jaunās pa-

saules ģeogrāfisko nosauku-

mu, ftaļi ir arī grāmatveša-

nas un vekseļu izgudrotāji,

pirmie kristīgie baņķieri un

arī augļotāji. Viņu
.

tirgoņu

mantas'kambaros saplūst ba-

gātības no visām Eiropas ma-

Lorenco Mediči.

lām un savos veikalu ceļojumos itāļi iepazīstas nevien ar citām katoļu Eiropas
zemēm, bet arī ar Bizantiju, viņas veco mākslas pasauli un mācās pazīt
arābu kultūras sasniegumus. No provansaļiem itāļi aizjemas dāmu kultu,

kas skan cauri Dantes, Petrarkas un Bokačio darbos, un sākumā daudzi

itaju dzejnieki pat mēģina rakstīt dzejas provansāļu izloksnē. Bizantijas
braucienos viņi redz Atēnu un Konstantinopoles cēlos senatnes pieminekļus,
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un mācās cienīt un pārdot tāļāk ar lielu peļņu Sirijas audumus un Ēģiptē

pirktās preces, kas nākušas no Ķīnas un Indijas. Tirgodamies ar luksus

lietām, itāļi sak viņas lietāt arī paši, pierod pie dzīves ērtībām, un kapitāli,

kurus tie uzkrāj savās vidutāju gaitās starp Okcidentu un Orientu, viņiem

atļauj izlietāt dzīves saldināšanai un izdaiļošanai ļoti plašus līdzekļus. —

Itālijas tirgotāji vidus laika beigās ir turīgāki neka vienas otras ziemeļzemes

ķēniņi, un viņu patriciešu villas un apcietinātie pilsētu nami greznības

ziņā kļūst par Eiropas hercogu un grāfu ideālu. Tirgoņa amats, uz kuru citās

Eiropas malās aristokrātija joprojām skatās nicīgām acīm, te kļūst par

visai iecienītu, un itāļi pirmie mācās cienīt darbu un tā svētību. No šīs

Roterdamas Erasms.

(Hansa Holbeina glezna, Luvrā.)

cieņas pret ražīgu darbu, t. i. pret cilvēka pūliņu un praktisko spēj» sasnie-

gumiem dzimsi arī cieņa pret pašu cilvēku, bāl viduslaicīgā pietāte pret

askēzi, un pārnācis oo tālām gaitām, tirgotājs grib ļaut ari garam un miesai

viņu daļu. Askēzes ideālu vietā stājas citi, kas vairāk rada zemes dzīvei,

daiļuma alka un izsmalcināts dzīves prieks. Tāpal kā pie visām šķiram un

tautām, kas sasniegušas zināmu turības pakāpi, cenšas pētīt savu senču

dzīvi un viņu radu rakstus, neapzinīgi tiekdamās aristokratizēties (lai at-

ceramies tikai mūsu tautiska r&mantisma laikus), ari itāļi sāk pētīt savu

pilsētu un savas dzimtenes senatni vispār, un nāk pie atklājuma, kas liek

viņiem noreibt no prieka un lepnuma: viņi tak <l/i\<> senās Romas valsts
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■sirdi un ir tās tautas pēcnācēji, kurai reiz klausīja visas zemes ap Vidus

jūru. Viņi sāk verot savu apkārtni un redz, ka šie tālie senči tiem atstājuši
daudzus celtniecības pieminekļus, vai vismaz viņu drupas, atstājuši savu

tēraudskanīgo valodu, kas kļuvusi par katoļu baznīcas mēli, un šiem sen-

čiem ir bijusi ļoti plaša arī laicīgā literātūra. — Parallēli cilvēka miesas un

gara kultam Itālijas pilsētās sāk atdzimt Romas senatnes pētīšana, un jūs-

motāji par viņas varenību rodas visās Itālijas malās. Architekti rūpīgi pēta

vēl uzglabājušās senlaiku celtnes, skulptoriem katra gruvešu kaudze, uzieta

Dāvids.

(Mikelandželo darbs Florences akadēmijā.)

statuja vai tās galviņa ver vārtus uz senās mākslas pasauli, latīņu valodas

pratēji, kādu netrūkst arī vidus šķiru starpa, nogremdējas romiešu literā-

tūras pieminekļos un cītīgi meklē rokā pa visam Eiropas bibliotēkām viņiem

vēl nezināmus šis rakstniecības pieminekļus.

Ir grūti novilkt noteiktu robežlīniju starp t. s. mākslas atdzimšanu jeb

renesanses ideju pasauli un humānisma idejām. \ 16as viņas ir tuvu rada;

visas vieno cieņa pret cilvēku, viņa gara uu miesas daiļumu: visas ir izrau-

dzījušas par ize jpunktu antīkās mākslas un literātūras atstāto mantojumu.

Tikai tēlojošās mākslas — skulptūra, arebitektūra un glezniecība, kas pašas
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par sevi ir vairāk rēķināties ar patreizējo d/īvi un ir konkrētas

dabas, samērā ātri atsvabinās no konvencijas važām un sāk jemt sev par

paraugiem nevien antīkas skulptūras, bet ari dzīvu cilvēku miesas formas.

Senās rakstniecības cienītāji turpretim pāriet ekstrēmā un sāk attālināties

no dzīves, iestigdami senās literatūras daiļuma pasaulē, ierūkdamies vecos

apputējušos rakstos un aizmirsdami reālo pasauli. Šo senatnes fanātiķu

jeb humānistu pietāti- pret antīkās senatnes tautām ir tik liela, ka viņi pat

sāk nicināt savas tautas mēli un atzīt par nopietnas kritikas cienīgiem tikai

tos dzejas un prozas darbus, kas rakstīti latīņu valoda. Pie šī viedokļa tu-

ras arī pats humānisma tēvs Pētrarka, un no šī paša aizspriedumā nav brīvs

arī viņa draugs Džiovanni BokaČlO, kuļš pēc viņa mūža vēl pieder vidus

laikiem, bet pēc viņa darbu būtības un elegantā stila vairāk jāpieskaita re-

Mediči villa pie Florences.

nesanses laikmetam, jo sevišķi vēl tāpēc, ka renesanse ir sākusies agrāk par

abiem pārējiem jauno laiku I. cēliena iezvanītājiem, — lielo ģeogrāfisko

atklājumu laikmetu un reformācijas kustību.

Par pirmo renesanses centru Itālijā kļūst Floience, humānisma dzim-

tenes goda dēļ vēl tagad strīdas savā starpā Avinjona un atkal tā pati Tos-

kanas galvas pilsēta. Florence ir nevien Dantes, bet arī renesanses lielo

mecenātu ģints Mediči dzimtene. Te sāk darboties pirmie itāļu renesanses

gleznotāji un fresku meistari, bet brīnišķīgi daiļas architektūras celtnes sāk

augt kā no zemes visās Itālijas malās jau 14. g. s.

Itālijas renesanses ziedu laiks ir tā sauktais kvatročento 15. gadu sim-

tenis. Viņa sākumā darbojas Florencē gleznotājs Mazačio, skulptors Dona-

tello un arehitekts Brunellesko; visi tie ir apbrīnojami meistari katrs

savā nozarē. Florences pilsēta un viņas patriciešu ģintis bagātīgi atalgo



Mārtiņš Luters.

(Lūkasa Kranacha zīmējums.)







bellēņu filosofu darbus, bet Mediči dibina Florence akadēmiju, pēc tās aka-

dēmijas parauga, kura reiz stāvējusi Platona dārzā Atēnās.

No Bizantijas emigrantiem dabūtais spēka impulss izpaužas jaunu
Itālijas meistaru darbos; gandrīz visi šo darbu veidotāji pulcējas ap Lo-

renco Mediči galmu, Itālijas lielāko baņķieri un neoficiālo Florences valdi-

nieku. kurš pats ir teicams dzejnieks uu liels mūzu cienītājs.

Pēc viņa nāves nāk pār Florenci vidus laiku gara reakcija, par kuras
vadoni kļūst dominikāņu mūks Džirolamo Savonarola. Pilsētā izceļas ne-

mieru- kustība un mūka sakūdītais pūlis iznicina daudzus lielus mākslas

darbus, kā veidotus „par prieku sātanam". Askēzes vilnis tomēr drīz at-

slābst; jaunā laikmeta elpa aizdzen vidus laiku askētiskās mistikas mur-

gus, un Savonarolu aprij sārta liesmas, lai pašā 1498. gadā, kad beidzot

atrod sen meklēto jūras ceļu uz Indiju.

Lorenco Krāšņā dēls ir pāvests Leons X., kura laikā sāk staigāt — kaut

gan sākumā vēl neapzinīgi — savās reformātora gaitās Mārtiņš Luters. Kā

redzam, 15. un 16. g. s. maiņā cieši sastopas un itkā saplūst kopā visi trīs

raksturīgākie jauno laiku ievadītā ji: ģeogrāfisko atklājumu laikmets, kurā

eiropieši mācās pazīt zemes lodi, rūdās okeānu vētrās un sāk apzināties

savu pārākumu pār citu kontinentu tautām, — renesanse — jeb senās māk-

slas iemiesošanās jaunās formās, humānisms, cilvēka gara cildināšana

par spīti līdzšinējiem askētiskiem ideāliem, — un — reformācija, kurai par

krusttēvu bijis tas pats humānisms, dzēlīgi graizīdams klēriķu tumsonību, un

mācīdams, ka atziņu meklējumos jāiet pie pirmavotiem. —
Ar to humānisti

netieši rāda atziņu meklētājiem ticības lietās ceļu uz kristīgās ticības pirm-
avotu — bībeli, kura nemin ne vārda par daudzām katoļu ticības dogmām;
tā rodas bībeles pētītājos šaubas par šīs baznīcas un viņas galvas pāvesta

nemaldību.

Pēc Lorenco Mediči nāves par renesanses centru Itālijā kļūst pāvesta

galms. Jau agrāk viens otrs starp pāvestiem, piem. Eižens IV., ir bijis

mākslinieku un literātu draugs, un viņa pēctecis Nikolajs V. pats ir humā-

nists, kura laikā veido Romā savas brīnišķīgās freskas gleznotājs Fra An-

geliko un dibinās Vatikāna slavenā bibliotēka. Piju 11. vairāk interesē

antīkā māksla un literātūra nekā baznīcas lietas un arī ap viņa galmu pul-

cējas daudzi tā laika mākslinieki. Viņa pēcnācēju laikā joprojām paliek

spēkā ciešie sakari starp pāvesta galmu un renesanses mākslinieku un hu-

mānistu literātu pasauli; pāvesta galms, pie kura sāk jemt virsroku izlai-

dīgs dzīves prieks, kļūst pasaulīgāks nekā jebkad. Pāvesti cenšas izgādāt

augstus amatus saviem nelikumīgajiem dēliem, un viens no viņiem, pāvesta
Aleksandra VI. Bordžia dēls Cēzars, ko tēvs iecēlis par Baznīcas valsts ar-

mijas virspavēlnieku jeb gonfalonjeru, tiecas ar brutāla spēka, tēva svētības

un nozāļošanas mākslas palīdzību tikt par visas Itālijas valdinieku.

Renesanses māksla sasniedz savus kalngalus triju lielmeistaru darbos,

kvatročento (XV. g. s.) un činkvečento (XVI. g. s.) maiņā. Šie meistari ir

Leonardo da Vinči, Mikels Andželo Buonarroti un Rafaels Santi, kas cēlies

no Urbino pilsētas Umbrijā. No pirmā darbiem viss vairums ir gājis bojā

un uzglabājušies tikai nedaudzi skicējumi. Viņš ir bijis nevien skulptors

un gleznotājs, bet arī architekts, kara un civīl-inženiers, jaunu mūzikas in-

strumentu izgudrotājs, un sapņojis par lidmašinu konstruēšanu; tā tad

universāls ģēnijs, kas centies aptvert visas mākslas un arī technisko zinātņu

disciplīnas. — Mikels Andželo ir atstājis nemirstīgas skulptūras un viņa

freskām izgreznota pāvesta Siksta kapella. Rafaels, kas atstājis daudzas
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III. Reformātori.

Par reformācijas oficiālo -sākumu luterāņi uzskata 1517. g. 31. oktobri,

kad augustīņu ordeņa muks Mārtiņš (Luters) piesit savas pret grēku atlaižu

zīmju pārdošanu vērstās 95 tēzes pie pils baznīcas durvīm \ itenbergā. Pa-

tiesībā lielā plaisa kristīgās baznīcas vidū ir briedusi jau sen, un reformā-

cijai sāk gatavot ceļu jau 13. g. s. sektanti. — Pāvesta autoritātes pamati ir

XV. g. s. beigās stipri ieplaisājuši, pa daļai pateicoties arī tam pašam hu-

mānismam, kuru protežē pāvesti, jo humānisti, kas pētīdami pēc patiesības,

iet atpakaļ pie veciem avotiem, savā ziņā ir rada reformatoriem, kuri snie-

dzas pāri katoļu baznīcas tradicijām un dogmām pie kristīgās ticības pirm-

avota
—

bībeles.

Luters.

Luters nav vienīgais reformācijas ievadītājs; humānistu māceklis

Cvingli ir bijis gaišāku skatu nekā šis Saksijas kalnraču pēcnācējs, un no

kal\ina rakstiem d\eš preti dzelzs enerģija un loģika, kurai līdzīgas velti

meklēt slavenā VitenbergaS sprediķotajā rakstos; Lutera stiprākā puse

ir \iņa dzejiskais patoss, kas vēl tagad atstāj neizdzēšamu iespaidu uz vi-

siem, kam gadījies lasīt Lutera darbus. Otrs viņa panākumu iemesls ir

tas, ka viņš cēlies no tautas vidus. Luters sākumā tiešām stāv tuvu tautai, pa-

zīst viņas ilgas un panaivos „Dieva taisnības" meklējumus; trešais Lutera

mācības izplatīšanas iemesls ir viņa nostāšanās zemnieku revolūcijas laikā

valdošo šķirti, sevišķi firsti] pusē: pēdējie noskārst, ka luterānisms viņiem

atklāj izredzes iedzīvoties uz baznīcas zemju rēķina un atdod tiem par viņu

pavalstniekiem nevien laicīgo, bet ari garīgo varu, t. i. dod iespēju katram

Firstam atsevišķi reālizēt plānus, kurus ir velti centušies sasniegt en gros

agrākie sv. Romas valsts ķeizari, vezdami savus nebeidzamos karus ar

pāvestiem.

Luters sākumā nedomā uzstāties pret katoļu baznīcu vai pāvesta auto-

ritāti vispār; viņš tikai protestē pret ļaužu krāpšanu, ko ar Romas kū-

rijas un vācu archibīskapu ziņu veic blēdīgi mūki, apbraukādami Vāciju

un nekaunīgi uzbāzdamies ticīgiem ar savu preci, indulgenci jām jeb grēku
piedošanas zīmītēm, kuras var iegūt par naudu katrs lielākais neģēlis;
nauda oficiāli nāk par labu sv. Pētera katēdrāles būvei Romā; patiesībā
lieta ir mazliet citāda: pāvests pārdevis indulgenciju tirdzniecības tiesības

Vācijā baņķieru Fugeru firmai un par „andeles" tāļāko likteni vairs daudz
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neinteresējas; šo likteni pārzin Vācijas archibīskapi, kuriem Fugeri apso-
lījusi zināmas procentes.

Lai varētu noprast lomu, ko reformācijas sākuma spēlē strīdus ap indul-
gencijam, mums jāzin, ka pret labu naudu toreiz varēja iegūt grēku piedo-
šanas dokumentu nevien par izdarītiem, bet arī vēl tikai nodomātiem no-

ziegumiem; varēja izpirkties nevien pats, bet arī izpirkt savus tuviniekus,
kas jau bija aizgājuši citā saule; par visai lielu summu varēja iegūt grēku
piedošanu saviem pēcnācējiem līdz tam un tam augumam. (Dažu Baltijas
muižnieku senči ir pamanījušies viņos laikos apgādāt savas ciltis ar grēku
piedošanu līdz pašai pastardienai).

Šī grēku piedošana to-

mēr nav jāsaprot tādā kār-

tā, ka indulgencijas pir-

cējs par naudu taptu pe-

stīts no elles mokām pēc
nāves un viņam nodroši-

nāta ieeja paradīzē. Debesu

svētlaimības piešķirša uu

katoļu baznīca joprojām

atstāja Dieva kompetencē
un pāvesti te neiedrošinā-

jās iejaukties; viņi tikai

apgalvoja, ka šiem esot no

Dieva piešķirtas tiesības

atbrīvot mirušo cilvēku

dvēseles no šķīstīšanās kal-

na (purgatorija) mokām —

vai mazākais — samazināt

to laiku, kas gandri/ kai-

ram cilvēkam pēc katoļu

dogmām ir jāpavada pur-

gatorija ugunīs, kur tas

kļūst tīrs no visiem grēku

sārņiem un ja ir cienīgs,
tiešam iekļūst debesis.

(Šķīstīšanās kalns pēc ka-

toļu baznīcas mācībām ir

savā ziņā paradīzes priekš-
nams: viņā cilvēkiem jā-

cieš pārbaudījumi ar ugu-

ni, kas rada elles mocībām,

tikai ar to starpību, ka pir-

mie velkas zināmu laiku

(dažus gadu desmitus vai

Jānis Tecels.

pat tūkstošus), bet elles mokām, kā zināms pēc visu konfesiju ticējumiem, nav

un nebūs gala).

Indulgencijas tā tad patiesībā domātas šķīstīšanās kalna pārbaudījumu
dzēšanai; viņas ir kā mazāks vekselis, kuru tā devējs dod cita, lielāka vietā,

dzēsdams daju no pēdējā summas. — Praksē indulgenciju tirdzniecības lieta

iznāk jau ļaunāka, jo archibīskapi un mūki, cenzdamies nopelnīt savas pro-

centes, cenšas pēc iespējas skaļāk izreklāmēt šo preci un liek tautai manīt,



ka indulgencijas zīmes esot visai teicama garantija arī pret elles mokām,

un šīs zīmes varēšot uzrādīt elles šveicaram, lai laiž uz paradīzi vai mazā-

kais ierāda kādu vēsāku un no pašiem niknākajiem velniem attālāku vietu.

Grēku piedošana par naudu grauž jau tā nestipro morāli; oficiāli grēku
nožēlošanu vārda pēc prasa arī no atlaižas zīmju ieguvējiem, bet tikai for-

mas pēc. Ar indulgenciju kabatā tagad sāk cerēt debesu svētlaimību katrs

lielākais blēdis un laupītājs. Slepkava, iedams izdarīt noziegumu, iepriekš

apgādājas ar grēka piedošanas zīmi, lai nedrebētu roka; bērni mantojuma

dēļ nozāļo savus vecākus un mierina savu sirdsapziņu, ka viņi jau esot

samaksājuši baznīcai prāvu summu kā sava nozieguma izpirkšanas maksu;

ar vārdu sakot, cilvēks var izdarīt kuru katru noziegumu un atvieglot ar

naudu savu sirdi no pārmetumiem un bailēm, ka viņu sagaida citā saulē

elles mokas. (Ir pazīstama anekdote par atlaižu zīmju cītīgāko andelmani

un Lutera ienaidnieku, dominikāņu mūku Tecelu, kas pārdevis kādam šau-

bīga izskata tēviņam atlaižas zīmi vēl neizdarītai laupīšanai un juties

nepatīkami pārsteigts, kad mūkam braucot ar naudas lādi tāļāk, viņam pie-
vakarē izgājis pretim uz meža ceļa šis pats kunde, un turēdams ieroci vienā

un nesen pirkto piedošanas zīmi otrā rokā, prasījis atdot naudas lādes

saturu).

Indulgenciju tirdzniecības sekas ir vispārēja ticīgo demorālizācija, kas

nepaliek labākai sabiedrības daļai nepamanīta, rada viņā nemieru, tad sašu-

tumu, beidzot protestus. Starp protestētājiem mēs redzam gluži labus ka-

toļus, kuriem nenāk prātā apšaubīt pāvesta kompetenci arī grēku piedo-

šanas lietās, viņi protestē tikai pret cilvēku krāpšanu, pret to, ko mūki —

veikalnieki cenšas iestāstīt lētticīgajam pūlim. Protestē arī daži mācītāji,

kas jūtas aizskārti ar šo tirgoņu iejaukšanos dvēseļu ganu tiesībās. Šie pro-

testi vēršas gan tikai pret pārspīlētu reklāmu, jo par pašas «preces" kvali-

tāti protestētāji pagaidām nešaubās. Arī pats Luters, kas tik asi uzbrūk

Tecelam. vēl arvien ir uzticams katoļu baznīcas dēls, un bērna ticības pilns

griežas pie pāvesta, viņam aizrādīdams uz mūku-spekulantu nekautrīgo rīcību

un viņas bēdīgajām sekām. Viņš nezin, ka pāvests Leons X., lielā mecenāta

Lorenco Mediči dēls, ir ateists.

Lutera nokļūšana uz reformātora tekām ir mazāk viņa paša gribas,
nekā pretinieku uzbrukumu rezultāts; citu ordeņu mūki negrib paciest,

ka kāds augustīņu kollēga aizskir viņu baznīcas maka intereses un sāk

asi uzbrukt tēžu autoram; Luters ir spiests cīnīties, pārbaudīt pats sevi, un

pēc tam arī katoļu baznīcas dogmas; soli pa solim viņš iet tāļāk, noārdīdams

aiz sevis tiltus un graudams vienu pēc otra Romas un pāvesta varenības

balstus. — Luterānisms ir aizsargāšanās cīņas, nevis uzbrukuma alkas dzem-

dināts; un tāpēc ari mēs neredzam viņā tā reliģiskā fanātisma un arī to

neizdzēšamo varu pār ticīgo sirdīm, kādu guvuši citi reformātori; kalvinisms

ir devis reformācijas ideju dedzīgākos karotājus, bet luterānisms tikai

pasīvus mocekļus. Luterānisms visumā ir pūļa, kalvinisms — garīgā ziņā

attīstītāko aprindu reliģija; pirmais verdziski lokās laicīgās varas priekšā;
kalvinisms ir pilns republikāniska lepnuma un noliedz ticības lietās jebkādu

laicīgās varas kompetenci.
Lutera tēzes saceļ indulgenciju tirdzniecībā ieinteresēto baznīcas ganu

aprindās sašutumu. Viņi iet pretuzbrukumā un Luteram nāk talkā viņa

ugunīgais temperāments; piespiests cīnīties, viņš cīnās — pēc paša vārdiem —

„ar zobiem un nagiem", kā turku janičaru ielenkts vācu landskneclīts; cīnās

ar lielāko aizrautību, meklē bībelē argumentus savām tēzēm un citus cīņas
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ieročus, un šādos meklējumos nāk pie jauniem atklājumiem un atziņām, kas

padara vēl dzijāku plaisu starp viņu un katoļu baznīcu. Viena pēc otras

pārtrūkst saites, kas Luteru vēl tura pie vecās baznīcas, sabrūk reformātora

acīs nevien pāvesta tiesības piedot grēkus, bet arī pati pāvesta varas die-

višķība, koncilu nemaldība un baznīcas tēvu autoritāte.

Pāvests sākumā nepiegriež vajadzīgo vērību ķildām ap indulgenciju
andeli, domādams, ka izcēlies viens no parastajiem konfliktiem starp divu

konkurrējošu ordeņu mūkiem. Tikai labu laiku vēlāk Leons X. noskārst,

ka ugunīgais Vitenbergas mūks var tapt bīstams. -Pāvests tomēr ir humā-

nistu māceklis un tāpēc vispirms cenšas klusināt Lutera patētisko bardzību

ar tēvišķīgu maigumu. Lutera pretinieki izjauc pāvesta nodomus, cenzda-

mies pēc iespējas ātrāki panākt viņu veikalu jaucēja notiesāšanu. 1518. g.

pavasarī pret Luteru uzsāk lietu, apvainojot viņu ķecerībā. Viņu aicina

uz Itāliju, bīskapu tiesas priekšā; Luters nomana, ka viņam tur nekas labs

nav gaidāms, un apellē pie sava zemes tēva, Saksijas kūrfirsta Frīdricha

lūgdams lietu izmeklēt tepat Vācijā. Pāvests piekāpjas un Luteram jāstājas

Augsburgā kardināla Kajetana priekšā; Luters arī te aizstāv savus uzska-

tus, bet nejuzdamies drošībā, slepeni atgriežas Vitenbergā. Pāvests cenšas

iespaidot kūrfirstu, lai tas izdod pārgalvīgo mūku; Frīdrichs vilcinās to darīt,

bet Luters paziņo, ka viņš apellējot pie oikumeniskā koncila, kura sanāk-

šanas laiks vēl nemaz nav pārrunāts.

Tad pāvests sūta pie kūrfirsta un arī Lutera savu kambarkungu fon

Milticu, kas cenšas nokārtot konfliktu starp kūrfirstu, viņa protežēto mūku

un Romu miera ceļā. Miltics tai pašā laikā lūko Luteru pārliecināt, ka

visu vēl varot griezt par labu, ja Luters turpmāk izturēšoties mierīgi un

rakstīšot pāvestam padevīgu vēstuli, izstāstīdams konflikta cēloņus un pa-

skaidrodams, ka neesot domājis uzbrukt pašam pāvestam. Luters paklausa

un sūta pāvestam rakstu, kurā atzīstas: ~Ir tiesa, es esmu uzbrucis Romas

kūrijai, par kuru visi (un to skaitā arī tu pats) zina, ka viņa ir ļaunāka

nekā Sodoma, Gomorra un Bābele. Tu, svētais tēvs Leon, sēdi savā krēslā

kā jērs starp vilkiem un kā Daniels lauvu bedrē. Romas krēsls ir tevis un

tevim līdzīgu necienīgs; drīzāk par pāvestu derētu pats ļaunais vai Jūdass."

Tāļāk viņš lūdz pāvestu neticēt glaimiem un liekuļiem un slavas dziesmu

dziedoņiem, kas sakot, ka pāvests neesot vienkāršs cilvēks, bet tuvāks Die-

vam nekā visi citi kristīgie, un lūdz to uzlikt glaimotājiem, kas jaucot mieru,

kaut gan izliekoties par miera aizstāvjiem (kā redzam, Luters te domā savus

pretiniekus) «stiprus iemauktus". Vēstules beigās Luters katēgoriski atsakās

atsaukt savu mācību: „Man esot jāatsauc mana mācība, bet no tā nekas

neiznāks; saviem vārdiem es nevaru uzlikt citu mēru vai svaru, kā vienīgi

Dieva vārdus, kas jāmāca brīvi un kurus nedrīkst važās kalt."

Miltica nodoms nav izdevies: acīmredzot viņš ir vēlāk gribējis Lutera

vēstuli publicēt, lai radītu iespaidu, it kā tas atsakās no savas mācības,

jo rakstīt pāvestam pēc lāstu bullas var tikai atgriezies grēcinieks. Luters,

kā redzam, atsakās atsaukt no savas mācības jel vienu burtu un Miltica

plāni izjūk.
1519. g. Leipcigā notiek publisks disputs starp teologu Lku un Lutera

draugu Karlstadtu (vēlāk tas pāriet radikāja Mincera lēģerī). Luters nevar

nociesties un savukārt iejaucas disputā. Sofistam Ekam izdodas izvilināt

no straujā pretinieka mutes izteicienus, kuri dod dibinātu iemeslu viņu ap-

vainot ķecerībās. Luters saka, ka pāvesta autoritātes atzīšana neesot nepie-

ciešami vajadzīga priekš dvēseles pestīšanas; viņš pielaiž varbūtību, ka arī



oiklīmenisko koncilu atzinumi nav nemaldīgi, un apgalvo, ka nemaldīgi esol

tikai tā Kunga vardi. No katoļu baznīcas viedokļa tādi izteicieni ir negan-

tība. Eks triumfē, jo viņam ir izdevies pieradīt, ka indulgenciju tirdzniecī-

bas apkarotājs ir tiešām ķeceris. — Arī pats Luters tikai pēc šī disputa
nāk pie atziņas, ka viņa uzskati vairs nesaskan ar katoļu baznīcas mācībām

Ķeizara vēlēšanu cīņas karstumā pāvestam ir gandrīz piemirsies jau-

nais Vitenbergas ķeceris; tikai 1520. g. viņš to atceras, sāk stingrāki uzstā-

ties pret Saksijas kūrfirstu, Lutera protektoru, un publicē pret Luteru vērstu

bullu, kurā pavēl sadedzināt viņa grāmatas un draud apkraut Luteru un

tā piekritējus baznīcas lāstiem, ja tie nosacītā laikā neatstāsies no savām

maldu gaitām; pēc šī termiņa notecēšanas garīgās un laicīgās varas pār-

stāvjiem piedraudot ar interdiktu. ir pavēlēts Luteru un tā draugus sagū-

stīt un sūtīt viņus uz Romu tiesāšanai.

Priekš pāris gadiem šai bullai droši vien būtu bijuši Romas gaidītie

panākumi un Luters piekāptos; Tagad viņš jau ir nobriedis par vīru, pa-

spējis pārbaudīt sevi un arī daudzas no katoļu baznīcas dogmām, un ir

rūdīts cīnītājs; viņa darbs nav palicis bez augļiem un reformācijas pie-

kritēju skaits vairojas visās Vācijas malās. Luters pāriet pretuzbrukumā

un vērš savu ugunīgo patosu pret pāvesta varas aizstāvjiem, sevišķi prie-
steri Mazorini, kas pielīdzinājis pāvesta atzinumus paša Dieva lēmumiem,

kuriem jāpadodas katram ticīgam, ja tas baidās no laicīgās un mūžīgās

pazušanas. — Luters reaģē uz šo pāvesta galminieka lišķību ar spēcīgiem,
bet visai rupjiem vārdiem: .Ja Romā tā māca un domā, un pie tam ar

pāvesta ziņu un kardinālu piekrišanu, kam gan es negribētu ticēt, tad es

te saku droši un jau iepriekš, ka antikrists ir iekļuvis dievnamā, uzkāpis
tronī un valda Bābelē, par kādu ir kļuvusi Roma. un ka pāvesta galms

palicis par sātāna sinagogu. Ja pāvests un kardināli nepiespiedīs ŠO melkuli

(t. i. Mazorini. Red.) klusēt un neapsauks viņa ģeķības, tad es atzīstos, ka

es negribu turpmāk turēties pie Romas
_

baznīcas, un ka es viņu noliedzu

līdz ar pāvestu un kardināliem kā negantības vietu. Viņu ticība jau sen

ir izdzisusi; evaņģēliju tie liek nie\a. Kristu kaļ ķēdes, un viņu d/i\e un

tikumi ir ļaunāki nekā pagāniem. Ej prom, tu, izkurtējušā, grēcīgā un

nelaimi nesošā Roma. jo Dieva dusmas beidzot nāks pār tevi, kā tu to esi

pelnījusi!" Tāļāk nāk vēl bargāki vārdi: „Man tiešam šķiet, ja romiešu

trakošana vēl turpināsies, tad nebūs pret to citu Zāļu, un ķeizaram, ķēniņiem

un firstiem vajadzēs bruņoties ieročiem, brukt virsu šim zemes lodes mērim

un izšķirt šo lietu nevis vārdiem, bel ar zobenu. Ja mēs zagļus sodām ar

karātavu cilpu, slepkavas ar zobena asmeni, bel ķeceriem lemjam uguns

liesmas, tad kāpēc gan mēs nebrūkam virsū šiem pazušanas skolotājiem,

šiem kardināliem un pāvestiem un visai viņu Sodomas bandai, kas neap-

nikusi apgāna tā Kunga baznīcu, kāpēc mēs nebrūkain viņiem virsu ar vi-

siem ieročiem un nemazgājam savas rokas viņu asinīs, lai glābtu sevi un

mūsējos no vispārējā un ļoti bīstamā uguns grēka?" — Kā redzam, šos

vārdus runā ticības revolūcionārs, bargus un pat asinskārus vārdus, uz

kuriem vēlāk atsaucas visi kontrreformatori. Viņi drīzāk izklausās nākuši

no kāda dēmagoga vai anabaptista, nevis Kristus kalpa mutes, jo Kristus

tak esot mīlestība.

Tik asinskārīgs Luters nu gan nav bijis, bet savā aizrautībā ne vienu

reizi vien varbūt ir tiešām gājis par tālu. Šīs nupat citētās dārdošās frāzes

viņam sagādājušas tikpat daudz nepatikšanu kā zināmā nostāšanās zem-

nieku revolūcionāru apkarotāju pusē.
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PāVesta bulla, kas nosoda Lutera mācību un draud viņu izslēgt no kri-

stīgas draudzes, vēl nav publicēta, kad Luters izlaiž jaunu rakstu, adresētu

«Kristīgiem vācu muižniekiem kristīgas kārtas labošanai". šis ugunīgais

uzsaukums īsā laikā iznāk trijos izdevumos, katrā pa vairākiem tūkstošiem

eksemplāru. Lutera uzsaukumu cītīgi pārdrukā un izplata citu Vācijas pil-
sētu tipogrāfijas un viņam ir milzīgi panākumi. Uzsaukumā Luters vispirms

apkaro pāvesta laicīgo varu un viņa galma greznību, nepiepildāmo Romas

mantrausību, simoniju un citus kūrijas grēkus, un bīskapu un draudžu

kompetences ierobežošanu, dēvēdams Romas kūriju par ..biržu", kurā varot

dabūt pirkt nevien baznīcas amatus, bet ari grēku piedošani citas [ietās:
„Tā ir vieta, kur augļotājs var tikt godīgs, zagt var bez bailēm no grēka,

un laupīšana kļūst teicams darbs: tur atsvabina no zvērastiem. dod mūkiem

tiesības izstāties no ordeņa, un negodu un kaunu Ceļ godā. Velnu tur pa-

Luters sadedzina pāvesta lāstu bullu.

(XVII. g. s. zīmējums.)

dara par svēto un pašu Dievu. Ko nespēj debesis un zeme jemtas kopa, to

spēj Romas kūrijā".
Pāvesta nuncijs turpina seko! bullas izpildīšanai, un Luters sāk drau-

dēt: ..l.ai viņi nolād nu dedzina manus rakstus; es tapai nolādēšu visas

pāvestā tiesības'". Viņš raksta vienu paud Idu pēc otra. veltītu ..Antikrista

bullai". liek priekšā sasaukl oikumenisko koncilu, āpellē pie ķeizara. kur-

firstiem, grāfiem, bruņiniekiem, pilsētām un ..\ isiem vācu tautas kristītiem",

un svinīgi sadedzina pāvesta bullu pie Vitenbergas pilsētas \ artiem (1520. g.

10. dcc). Līdz ar to starp Luteru un Romu ir nojaukti visi tilti un viņam

vairs nav ceļa atpakaļ Viņš pats kādā rakstā saka. ka tagad cīņa paliekot

nopietna: „Līdz šim es esmu jokojies un spēlējies ar pāvesta lietām, tagad

es sāku Dieva vārdā un ceru. ka ar laiku šī lieta arī bez manis uzvarēs."



Luterā ir pamodies nevien reformators, bet ari vācu patriots; viņš apellē
pie saviem tautiešiem, viņus skubinādams raisīties vaļā no Romas aizbild-

niecības, jo „Romas nolūks ir tikai izsūkt vācu tautu un turēt to nezinā-

šanā un gara tumsībā". Luters griežas pie visiem ..īstiem vāciešiem" un

skubina tos protestēt pret tautas krāpšanu.

Graudams pāvesta un Romas autoritāti, Luters sāk propagandēt arī

sabiedrības un pašas valsts reformēšanas idejas. Citas no šīm idejām ir

visai naivas; no citām atkal runā veselīgais zemnieka dēla prāts. Luters

apkaro celibātu, kas sējot vienīgi izvirtību: uzbrūk mūkiem, ..šai lielajai
bandai, kas daudz sola, bet maz ko tura", un liek priekša ierobežot klosteru

skaitu, pārvērst viņus par skolām un audzināšanas iestādēm, kā bijis ag-
rāk, un nevis par mūža cietumiem, kā esot tagad. Viņš uzsver, ka ..kristīgo

starpā nedrīkst būt übagu", un aizrāda, ka sociālās apgādes pienākumi

turpmāk jājem laicīgās rokās. Viņš apkaro arī daudzos baznīcas svētkus
r

ieteikdams atstāt vienīgi svētdienas svētīšanu, jo ..svētkos parasti notiek

dzeršana un citas nešķīstas lietas": pārāk bieža svinēšana atradinot cilvēkus

no darba un nākot par ļaunu nevien dvēselei, bet ari miesai. Tāļāk viņš

prasa reformēt arī universitātes, viņas vairāk tuvinot dzīvei, un prasa arī
r

lai katrā pilsētā tiktu dibināta vismaz viena meiteņu skola. Viņš grib būt

kompetents arī valsts saimniecības jautājumos, apkarot greznību un garš-
vielu lietāšanas pārmērības, kuru dēļ vācu nauda aizplūstot uz ārzemēm;

asi uzbrūk spekulantiem, augļotājiem un trestiem, kuļ-u priekšgalā nostā-

jušies lielie baņķieri (piem. Fugeri), sarausdami milzīgus kapitālus un pie
tam „nejemdami vērā taisnību un likumu". Viņš gaužas par ēšanas un

dzeršanas pārmērībām, kas ceļot vāeiem sliktu slavu ārzemēs, un met dusmu

zibeņus uz jaunatnes pavedēju galvām, draudēdams vainīgajiem ar izre-

dzēm tikt viņā saulē par sātana cepeti. — „Viss var būt," atzīstas pats Lu-

ters, „ka es esmu pārāk aizdzieda jies un minējis daudzas lietas, kuras citi

turēs par neiespējamām, un dažkārt esmu gājis par tāļu. Bet ko lai es

daru? Man to vajadzēja sacīt. Man vairāk tīk kaitināt pasauli nekā Dievu;

vairāk tak man nevar atjemt kā tikai vienu dzīvību."

Tiešām, dažā vietā reformātors ir „aizdziedājies", bet ar tādu uguni
neviens vēl nav runājis uz ticīgo dvēselēm, ar tādu sparu un atklātību, ko-

nespēj aptumšot arī Lutera patosa daudzkārtēja izplūšana sīkumos; viņš

galu galā ir tikai vācu tautas dēls, nācis no viņas vidus, un tam rūp visas

problēmas, kas māc un nodarbina šīs tautas prātus: kopā ar tautu viņš

prāto, kā tās atrisināt; joprojām valda ciešs kontakts starp reformātoru

un masām, kurām pieskardamies Luters, tāpat kā grieķu teiku milzis Antejs,

gūst jaunus spēkus un ir neuzvarams. Tad šo kontaktu pārtrauc Lutera

laipošana zemnieku dumpja laikā, viņa spēku avoti apsīkst un Lutera loma

faktiski ir jau izspēlēta. Visa viņa tāļākā darbība (līdz pat tā nāves stun-

dai 1546. g.) līdzinās lēnai miršanai.

16. g. s. sākumā Eiropa jau ir nobriedusi reformācijai: baznīcas kritikas

sēkla ir briedusi un uzdīgusi kā protests pret Romas diktātūru, pret viņas

klēriķu izlaidību un laju gara un miesas kalpināšanu no garīdznieku kastas

puses. Spiediens vienmēr rada pretspiedienu, un reformācijas kustības

vulkāniskais spēks tikai liecina, cik smaga ir bijusi tā nasta, kas gadsim-
tiem ilgi gulējusi uz ticīgo pleciem un dvēselēm. Neskaidras, neapjaustas

protesta balsis ir jau labu laiku manāmas visās Eiropas malās, bet tikai pēc

Lutera skaļā cīņas aicinājuma šīs balsis kļūst par protesta bazūnēm. Lutera

aicinājums uzmodina kājās vecos katoļu baznīcas kundzībai naidīgos elemen-

442



443

tus, un laju kārta sāk atprasīt savas cilvēcīgās tiesības. Tauta nīst garīdz-
niekus tāpat kā savus laicīgos kakla kungus, un pēc Lutera ugunīgā uzbru-
kuma Romas kūrijai, tautas masām sāk tiešām rasties aizdomas, vai tikai

pāvests, kuru reformātors tagad vaino visos nāves grēkos, nav sen daudzi-
nātais antikrists. Sāk iedarboties centrifugālie spēki, un masas raisās vaļā
no Romas aizbildniecības. Naidā pret Romu apvienojas visas vācu tautas

šķiras: firsti, kas cer iedzīvoties, piesavinādamies baznīcas un klosteru zemes,

bruņinieki, kas nīst klēriķus jau principā, pilsētu patricieši, uz kuru naudas

lādēm mūki un mācītāji met kāras acis, laicīgā intelliģence, kurai riebj
mūku tumsība un liekulība, un beidzot zemnieks, kam apnicis dot cienīg-
tēviem desmito tiesu un noskatīties, kā baznīckungi briest apaļi no viņa
daiļba sviedriem un dzīvo pārpilnībā. — Tautas masas, kuru acīs Roma

zaudējusi savu līdzšinējo autoritāti, grib iet vēl tāļāk, gaidīdamas, ka pēc
baznīcas reformēšanas nāks arī agrārās un sociālās reformas.

Lutera ienaidnieku lēģerī mēs redzam daudzu un dažādu sabiedrības

grupu pārstāvjus; tikpat dažādi ir šie iemesli, kas viņus noveduši refor-

mācijas pretinieku vidū. Pirmā kārtā te jāmin garīdznieki, kurus reformā-

cijas piekritēji uzskata par «antikrista kalpiem", un kuriem tā tad nav citas

izejas. Vecās baznīcas pusē nostājas arī vairums mācīto teologu, jo priekš
viņiem piesliešanās reformācijai nozīmē garīgu pašnāvību. Tikai dažiem

no viņu rindām ir diezgan spēka, lai tie varētu atmest savai līdzšinējai
dzīvei ar roku, atgriezties pasaulē un tapt par Lutera palīgiem.

Līdzīgs ir arī mūku kārtu liktenis. Daudzi, sevišķi tie, kas apstākļu,
nevis dziļas pārliecības spiesti ir meklējuši klosterī patvērumu, tagad steidz

atstāt savus „mūža cietumus", kuros paliek pats fanātiskākais elements vai

arī veci un eksistences cīņai nederīgi cilvēki. Viņi nīst reformāciju un

reformātoru ar nevarīgu niknumu, nīst viņu kā renegātu, kas pats reiz

stāvējis mūku kārtas rindās un tās patvarīgi atstājis.

Arī starp lajiem ir diezgan daudz tādu, kas pārāk konservatīvi, lai

viņus spētu aizraut reformācijas idejas. Citus attura no piesliešanās refor-

mācijai šķiras instinkts, redzot, ka vairums jaunās mācības piekritēju ir

zemas kārtas ļaudis. Šie elementi jūtas apdraudēti savā izcilā stāvoklī un

tāpēc viņu vairums nostājas vecās ticības un iekārtas aizstāvju lēģerī. Vēl

lielāks ir to pulks, kas turās pie Romas vienkārši aiz garīga kūtruma un ne-

vēlēšanās sanākt konfliktā ar baznīcu, kuras dogmu priekšā locījuši ce|us

viņu tēvi un sentēvi. Biktstēviem joprojām ir pār sievietēm liela vara,

un dzirdēdamas viņu brīdinājumus no Lutera ķecerības, kas esot saistīta ar

elles briesmām, tās pa lielākai daļai paliek katoļu lēģerī. Vēl citi nostājas

pret reformāciju, aizstāvēdami kristīgās baznīcas tradicionālo vienību un

negribēdami nostāties šīs vienības ārdītāju pusē. Slavenais jurists Cēzijs

izteic šīs grupas viedokli sekošiem vārdiem: „Vai tā nav nedzirdēta augst-

prātība, ja viens pats cilvēks mēģina apgalvot, ka viņa mute protot labāk

iztulkot svētos rakstus nekā visi baznīcas tēvi, pati baznīca un visa kristīgā

draudze?" Šīs grupas vidū ir daudz vīru, kuru acīm nav palikuši apslēpti

katoļu baznīcas trūkumi un viņu likvidēšanas nepieciešamība. Arī viņi

vēlas reformāciju, tikai no augšas, nevis no apakšas, lai paliktu nesadragāti

kristīgās draudzes mūri un nepieciešamie remonta darbi notiktu tikai ša

mūru iekšienē.

Diezgan neuzticami cīņu biedri ir Luteram vācu humānisti, kas sākumā*

ir pirmie zobojušies par mūku veikaliem un klēriķu tumsību. Kad cīņa pa-

liek nopietna un jāizšķiras — palikt Romas draugam vai ienaidniekam, —



humānistu vairums ar slaveno Roterdamas Erasmu priekšgalā paliek kato|u

lēģerī: viņi ir tipiski intelliģenti, nav nekādi cīņas cilvēki un viņu baz-

nīcas kritika nesniedzas tāļāk par zinātnieka kabineta slieksni.
— Humā-

nistu kreisais spārns, kura pārstāvis ir Ulrichs fon Hutens, turpretim ir

pilns cīņas spara un nacionālu ideju, jaunekļi-jūsmotāji. kuriem liekas

viegli sasniedzami visi mērķi un kuru horizontiem ir daudz plašākas robe-

žas, nekā kabinetu zinātniekiem.

(Vigai traģisks ir Ulricha fon Hutena māžs. šis dedzīgais l.ntera aiz-

stāvis un vācu patriots ir jauneklīgu dēku gaitās iemantojis briesmīgu sli-

mību — sifilisu —, kura. taisnību sakot, šai laikā piemeklē ari daudzus

klēriķuš, un slimība viņu ātri noved kapā, neļaudama tam pieredzei gran-

diozos 1525. g. notikumus, kuros Hutenam droši vien būtu ierādīta izcila

loma.)

Vācu humānistu vidū ir arī rāmāki, bet tomēr nelokāmi vīri, kas ne-

baidās pāriet Lutera piekritēju lēģerī; viens no viņiem ir grieķu valodas

profesors un reformatora uzticamais sekundants Fīlips Melaņchions
(Švarcerds).

Cvingli.

Otrs lielais reformācijas tēvs ir Ulrichs Cvingli, kas uzsāk reformātora

gaitas gadu agrāk nekā Luters. Cvingli ir dabūjis plašu humānistisku izglī-
tību, cītīgi studējis baznīcas tēvu rakstus un sākumā ir par mācītāju
Glarusā. Te viņš sāk sprediķot pret šveiciešu jaunekļu stāšanos ārzemnieku

(galvenā kārtā franču) armiju rindās, un vietējie patricieši, kas sajem no

frančiem subsidijas, to piespiež meklēt sev jaunu darba lauku. 1519. g.

mēs redzam Cvingli Cīrichē, kur tas sprediķo tāļāk, nostādamies arvien

ķrasākā opozicijā pret katoļu baznīcu un Francijas draugiem. Viņš noraida

gavēņa un celibāta vajadzību un prasa cilvēku garīgu atjaunošanos, uzsvēr-

dams ticības lielo spēku, kas spējot šķīstīt cilvēkus no viņu grēkiem. 1523. g.

notiek ( īriche disputs starp Cvingli un katoļu teologiem, uu Cvingli no-

raida \ isu, ko viņa pretinieki tam nespēj pierādīt bībeles argumentiem
Kā redzam, viņš ir radikālāks nekā Luters, un arī dēmokratiskāks, jo ne-

cenšas padarīt par atjaunotās baznīcas galvām firstus (kā Luters), nevien aiz

tā iemesla, ka Šveicē vispār nav firstu, bet arī tāpēc, ka pats Cvingli ir

pārliecināts republikānis, un arī reformēto baznīcu viņš vēlas reorganizēt uz

stingri republikāniskiem pamatiem.

Cvingli sludinātā baznīcas reforma gaist piekritējus ari Cīriches kai-

miņu kauleņos, bet katoļu ticības aizstāvju loma nostājas 5 vecie kalnu

kantoni
— švice, Lri, Untervaldene, Lucerna un Cūga, kuru naids pret

Cvingli un Cīrichi pa daļai politiskas dabas: minētie kantoni sajem no

Francijas ķēniņa subsidijas par atļauju līgt šveiciešu jaunekļus kāļa diene-

stam; pret to stingri uzstājas Cvingli un viņa piekritēji. Cvingli sabiedro-

jas ar berniešiem, kurti kantonā ari uzvar reformācija un Bernes pašval-

dība reorganizējas uz demokrātiskiem pamatiem; reformācijas draugu lēģerī

pāriet arī St. Gallenas, Glarusas, Šafhauzenas un Bazeles kantoni. Cvingli

mācība sāk laist saknes arī Dienvid-Vācijā — Konstancā. Nirnbergā un

Elzasas pilsētās. Mārburgā notiek Lutera un Cvingli disputs, kura mērķis

ir kompromiss starp abu vadītiem reformācijas novirzieniem. Vienošanos
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nepanāk aiz Lutera iet; pibas, jo viņš stūrgalvīgi turās vakarēdiena jautā-
jumā pie savas katoliskās tēzes: „Tas ir mana miesa un asinis", kurpretim
Cvingli grib uzskatīt vakarēdienu tikai par piemiņas mielastu uu minēto

frāzi ai/vieto ar citu: „Tas nozīmē manu miesu un asinis", kurā aai kato-

liskās mistikas. Kaut gan šis Lutera viedoklis nesaskan ar viņa paša sludi-

nāto karagājienu pret sakrāmentu mistisko tulkošanu no katoļu baznīcas

uses, Saksijas reformātors tomēr ietiepīgi paliek pie sava un vienošanās

starp Cvingli un Lutera piekritējiem izjūk, — par ļaunu reformācijas lietai

un par prieku viņas ienaidniekiem.

Cvingli nolemj piegriezt visu vērību savai dzimtenei Šveicei, kuras

katoliskie kantoni sākuši meklēt atbalstu pie Austrijas, un piespiež savus

pretiniekus kapitulēt I', s. pirmajā Kapelas miera līgumā ir katoliskie ir re-

formēt ie kantoni vienojas uzskatīt vieni otrus par līdztiesīgiem federācijas

locekļiem, kurpretim agrāk vecajiem kalnu kantoniem' (Uri, Švicei un ci-

tiem; ir bijušas pār jaunākiem savienības locekļiem zināmas prioritātes

tiesības. Kā redzam, arī te Cvingli sludinātais reformācijas novirziens ir

dziļi dēmokratiskas dabas.

Pamazam briest jauns konflikts starp Cvingli piekritējiem un Šveices

katoļiem; Cvingli grib lietāt pret aristokrātiskajiem kalnu kantoniem spaidu

līdzekļus, bet Bāzele un Berna nepabalsta viņa plānus. Tad Cvingli riskē uz-

jemties cīņu pret kalniešiem vienas pašas Cīriches spēkiem un bloķē kalnu

kantonus, tiem pārtraukdams pārtikas pievešanu. Kalnieši metas negaidīti

straujā uzbrukumā un Cvingli krīt kaujā pie Kapelas ar lielāko daļu Cīri-

ches karaspēku (15>1. g.). Tā paša gada beigās noslēdz otro Kapelas mieru,

kas nodrošina Šveicē abu konfesiju piederīgiem ticības brīvību, bet nosaka,

ka katoliskajiem kantoniem jāizbeidz brāļošanās ar Franciju, bet reformē-

tiem jālikvidē viņu līgumi ar Vācijas protestantiem. - šis līgums faktiski

nozīme vecas ticības triumfu:I benvid-Vācijas protestanti, kas līdz šim svār-

stījušies starp Luteru un Cvingli, cerēdami uz šveiciešu atbalstu, tagad

steidz pieslieties Šmalkaldes savienībai, kuras vadība atrodas Lutera pie-

kritēju rokās. Pašā Šveicē katoļu baznīca pāriet kontruzbrukumā un atkaro-

atpakaļ daļu zaudētas territorijas.

Kalvins.

Reformācijas kustība sāk gut piekritējus arī Francijā, bet ķēniņš

Francis L, kas labprāt mīl kūdīt Vācijas protestantus pret ķeizaru, izrādās

par niknu reformācijas pretinieku savā zemē un pavēl ķecerus tiesāt lai-

cīgām tiesām. Viņš liek tos dedzināt bez žēlastības un iznīcina pēdējās val-

diešu sektes atliekas Provansā.

Reformācija tomēr lauž sev ceļu un Lutera mācības piekritējus drīz

redz visos savienības slāņos un paša ķēniņa tuviniekos un galma starpā.

(Paša ķēniņa māsa Margrieta ir reformācijas piekritēja). Lutera mācības

vāciskais gars tomēr nav frančiem lāga akceptējams, un katoļu baznīcas

kundzībai Francijā sāk draudēt nopietnas briesmas tikai pēc tam, kad franču

reformēto partijas priekšgalā nostājas Žanis Kalvins, kas sācis apkarot ka-

toļu baznīcu jau trīsdesmitajos 16. g. s. gados, vairāk piesliedamies Cvingli,

nekā Lutera mācībai.

\ Kalvins jaunībā studē Parīzē teoloģiju, velak jurisprudenci, un sak

pieslieties katoļiem naidīgo humānistu idejām. Turpat Parīzē viņš mēģina
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pirmo reizi uzstāties atklātā cīņā pret katoļiem. Valdība viņu sāk vajāt
.un Kalvins ir spiests bēguļot pa Dienvid-Franciju. Kalvina draugi smok

cietumā, bet pats Kalvins bēg uz Vāciju, tur apmetas Bazelē un raksta

saviem spaidītiem ticības brāļiem Francijā apoloģijas rakstu: tnstitutio reli-

gionis Cbristianae, pilnu asas gaišredzības, nelokāmas loģikas un gara vare-

nības. Raksts ir adresēts ķēniņam Francim 1. Kalvins viņā nelūdz žēla-

stības, neapellē pie ķēniņa žēlsirdības, bet prasa tikai taisnību un lūko

Francijas valdiniekam un viņa tautai mācīt īsto ticību, stūrgalvības gadī-

jumā draudēdams ar Dieva dusmām.

Kalvins 1536. g. apmetas Ženevā, kur gadu iepriekš uzvarējušas re-

formācijas idejas. Te viņš gūst daudz piekritēju, daudz raksta, māca un

disputē. Neiecietīgs, nelokāms un stūrgalvīgs pēc dabas, viņš pagūst drīz

sanaidoties ar ženeviešiem un uz laiku apmetas Strasburgā, sekodams no tu-

Jānis Kalvins.

(XVI. g. s. gravira)

rienes reformācijas kustībai Vācijā.
Ženevā pa to laiku ir uzvarējuši
kalvina piekritēji un reformātors

pēc triju gadu ilgas trimdas var

(1541. g.) ar triumfu atgriezties at-

pakaļ. Ženeva paliek par kalvinis-

ma garīgo centru, kas gatavo aģitā-

torus un mācītājus Francijai, Skoti-

jai un Nīderlandei.

Luters ir tikai pamazām šķīries
no katoļu baznīcas klēpja un arī vē-

lāk nav pilnīgi noliedzis viņas no-

pelnus. Kalvins atzīst tikai bībeli,

noraidīdams visas kristīgās baznīcas

tradīcijas un baznīcas tēvu mācības.

Viņš noraida arī cilvēka prāta kom-

petenci ticības lietās; «Tikai tad mēs

sevi saskaņosim ar īsto baznīcu, ja
visi un visās lietās klausīsim tikai

Dieva vārdam". Cilvēka pratu Kal-

vinS apzīmē par «šaubīgu niedru":

tas izgaistot kā dūmi un pelni.

Lutera un Cvingli protestan-

lisms ir kritiski vēsturiskas dabas,

dibināts uz katoļu baznīcas kritiska

pārvērtējuma; Kalvins kā reformā-

tors ir patstāvīgāks, pozitīvāks, arī drošāks un fanātiskāks, kā jau visi dogma-

tiķi. Arī ticības sistēmas iekšējais kodols Kalvina uzskatos ir konsekventāks,

asāks, neiecietīgāks, nekā Lutera vai Cvingli mācības.
— Tiesa, arī Luters at-

zīst, ka cilvēks nespēj pats sevi pestīt, un kā šīs pestīšanas labad ir nepiecie-

šams Dieva žēlsirdības iespaids uz cilvēka dvēseli. Kalvins iet daudz tāļāk un

nāk pie šādas atziņas: vienīgi Dieva žēlsirdība spēj glābt cilvēku, bet ne-

skaitāmiem tomēr draud pazušana, jo mūsu pestīšana atkarājas nevis no

mums pašiem, bet vienīgi no Dieva prāta. Dievs kopā ar savu dēlu no paša

sākuma ir noteicis, neņemot vērā cilvēku labos darbus vai noziegumus, kurš

no mums ir lemts mūžīgām mokām un kurš paradīzes svētlaimībai; cilvē-

kam kā Dieva radījumam nav tiesības sūdzēties par šo Dieva prāta lēmumu,

kuru Kalvins dēvē par «dievišķīgo prēdēstināciju (iepriekš nolemšanu) un

kura esot galīga un negrozāma, lai ka cilvēks pec ta necenstos. Kurš no
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cilvēkiem lemts pestīšanai, nevar tapt pazudināts, un pazudināšanai lemtie
nespēj iegūt paradīzes svētlaimību. — Cilvēks pats par sevi nav nekas, un

ari viņa labie un ļaunie darbi nespēj grozīt jau agrāk nolemto dvēseles
likteni,

Ka redzam, Kalvina mācība ir pilna drūma fatālisma un padevības
negrozāmam mūžības valdinieka lēmumam. — Kāds pretstats Kalvinam gan

ir Cvingli, kas saka, ka dievišķīgā žēlastība esot pieejama katram cilvēkam

un no paša cilvēka atkarājoties to piejemt vai noraidīt! Kalvina acīs šāds

uzskats ir lielākā ķecerība.

Pašam Kalvinam nav palikusi apslēpta viņa prēdēstinācijas mācības

drausmīga netaisnība, kas apgāz visu morāli un viņas sekas, un tomēr viņš
citādi nav spējis izskaidrot Dieva gribu. Viņš mierina ticīgos, ieteikdams

tiem nemēģināt pētīt šī šausmīgā sprieduma būtību un nekurnēt pret Dievu,

bet gan slavēt viņa brīnišķīgo gudrību.

Prēdēstinācijas mācība ir tā, kas uzspiež kalvinismam viņa īpatnējo
drūmo zīmogu. Viņa dod saviem adeptiem fanātisku pašlepnumu, jo savos

sirds dziļumos viņi uzskata sevi par Dieva izredzētiem: viņa ir tiem devusi

fanātisku varonību, nesalaužamu izturību un arī cietsirdību un nicināšanu

pret tiem, kas doma citādi nekā viņi.

Arī pats kalvins ir uzskatījis visus citādi domājošos par saviem ie-

naidniekiem, šai ziņā viņš ir tikpat neiecietīgs kā katoļi, un liek Ženevā

sadedzināt spāņu ārstu Servētu, kas noliedz Trīsvienību un kādreiz iedro-

šinājies apšaubīt Kalvina mācības pareizību. — Kalvina un viņa piekritēju

varas laikā Žeueva ir teokiatiska republika, kurā visu pilsoņu privātā dzīve

ir pakļauta draudzes vadoņu kontrolei, un par smaidīšanu sprediķu laikā

{baznīcas apmeklēšana ir obligātoriska) vai greznāka tērpa nēsāšanu draud

cietums un smags naudas sods. —

No Cvingli Kalvins aizjemas tēzi, ka baznīca ir svēto kopība, bet sa-

prot šo teikumu citādi. Cvingli ir dēmokrats caur un cauri un atzīst par

«svētiem" visus, kas piejēmuši Kristus mācību; Kalvinam šī svēto kopība

aptver tikai Dieva izredzētos. Laicīgā baznīca viņam ir tiktāļ svēta, ciktāļ

cenšas tapt pilnīga, bet absolūti pilnīga tā nav nekad.

Luters savā reformācijas darbā nāk pie atziņas, ka katrs kristīgais va-

rot būt priesteris un tomēr uzbūvē garīgu hierarehiju, kuras augšgalā gluži

neloģiski nostādīts lajs, attiecīgās zemes garīgais valdinieks. Kalvins un

Cvingli neatzīst hierarehijas, un visa noteicēja pie viņiem ir draudze, kas

pati pārzin kulta lietas un vēl garīdzniekus, šīs diferences cēlonis acīmre-

dzot ir tas, ka luterānisms veidojies firstu varas paspārnē, bet abu pārējo

reformācijas kustības novirzienu dzimtene ir bijusi Šveices republika. Šis

republikāniskais raksturs un teologu aizbildniecības trūkums piešķir Cvingli

un Kalvina piekritējiem patstāvību un entūziasmu, personīgu iniciatīvi un

enerģiju, kuru mēs varam velti meklēt pie luterāņiem. — Kur nācies apvie-

not brīvību un ticību, tur uzvaru visur ir paturējis kalvinisms, nevis Lutera

mācība.

1549. g. ar kalvinistiem apvienojas arī Cvingli piekritēji, ka* pēc sava

vadoņa nāves jūtas „kā avis bez gana". Kalvinistu iespaids kļūst sevišķi

liels Francijā, kaut gan Franča dēls Indriķis 11. turpina apkarot reformā

cijti tikpat nikni, kā to darījis viņa tēvs. (Trulo ķēniņu skubina vajāt re-

formētos viņa favorīte Diana Puatjē). Ķēniņš pavēl tiesnešiem uzmeklēt

un bargi sodīt ķecerus, cik augsts arī nebūtu viņu stāvoklis sabiedrība.
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Par spīti šīm vajāšanām reformēto skaits Francijā vairojas;, pilni ticības

fanātisma un cīņas spara, franču reformētie, kurus katoļi sāk dēvēt par

hugenotiem*), un kuru vairums pieder pie muižnieku kārtas un turīgāko pil-
sētnieku aprindām, sak apvienoties pretsparam; sekas ir \airāki ticības

kari, kas i/posta Franciju un noved \iņu pie bezdibeņa malas,

•) Vārds hugenots cēlies no vācu vārda „Efdgenosse" t. i. sabiedrotais, ka mēdza viens otru

dēvēt šveicieši. Franču k toļi vēlāk dod šo šveiciešu vardu visiem Francijas protestantiem, jo šī mā-

cība nākusi no Ženevas resp. Šveices.
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IV. Kārlis V. un reformācijas
kustība.

Ķeizara Maksimiliāna dēla Filipa un Spānijas troņa mantinieces Žan-

nas dēls Kārlis kļūst 1515. g. par Nīdcrlaudes provinču valdinieku, kuras

dabūjis pūrā viņa tēva tēvs. Gadu vēlāk mirst Kārļa vectēvs no mātes pu-

ses, Spānijas ķēniņš Ferdinands, un viņa meitas dēls manto nevien Kastiliju
un Aragoniju, bet arī milzīgos piederumus Jaunajā Pasaulē. — Tādā kārtā

šim jauneklim, vēl netikušām svētās Romas valsts ķeizara godā, sāk klausīt

daudzas zeifies, no kurām Nīderlande ir bagātāka visā Eiropa, pateicoties

viņas ģeogratiskajam stāvoklim un iedzīvotāju čaklumam; bel Nīderlandes

provincēm ir plašas privilēģijas, un Kārlim sakuma ir grūti saprasties ar

viņa ziemeļu pavalstniekiem; Aragonijai ir labāki konstitūcija Eiropa,
bet Kastilija — lepnu fanātiķu zeme, kas nicina un nīst visas citas tautas

un valstis uz zemes lodes. Viņpus okeāna kastilieŠu avantūristi iekaro sa-

vam jaunajam ķēniņam divas pagānu lielvalstis un pakļauj veselu lērumu

iedzimto cilšu zem Kastilijas virskundzības. —

Tad nāk 1519. gads, kurā vācu firsti ievēl šo daudzo zemju jauneklīgo

valdinieku par Romas ķēniņu t. i. nākamo ķeizaru. Maksimiliāns mirst tai

pašā gadā, un Kārlis tagad ir nevien Nīderlandes, Kastilijas, Jaunās Pasau-

les, Sardinijas un Sicīlijas, bet arī Vācijas valdinieks, kuram klausa puse

Rietum-Eiropas, un kura valstīs „nekad nenoriet saule". Jaunajam ķeiza-

ram jau šķiet, ka viņam izdosies sev pakundzēt visu zemes lodi, visu orbis

terrarum un locīt pēc sava prata viņas tautu likteņus. Hohenštaufenu dina-

stijas ķeizaru sapņi par pasaules impēriju liekas būs lemts reālizēt Ffabs-

burgam, kas pēc dzimtenes ir nīderlandietis, pēc valodas francis, bet pēc rak-

stura — spāņu tautas piederīgais.s

Vācija gaida no jaunā ķeizara tikai labu un vēlas, lai drīzāk sistu tā

stunda, kurā valdinieks spers kāju savu tēvu zemē. Visām partijām un

grupām viņš šķiet to aizstāvis un domu biedrs; ap viņa atnākšanu ir sa-

vijušās pašas rožainākās un pie tam galēji pretējas cerības. Nevienai no

tam na\ lemts piepildīties.

Kārlis nav tas, par ko viņu tur vācu patrioti. Viņš, kura valstīs runā

daudzās mēlēs, ir tipisks kosmopolīts. Jaunajā valdiniekā ir krustojušie*

visdažādākie elementi; pārsvarā tomēr ir palicis spāniskais.

Kārļa plāni cenšas aptvert visu zemes lodi un katrai no viņa daudza-

jām valstīm ir tā acīs tikai tikdaudz svara, cik tā var derēt kā pamatakme-

nis viņa projektētās pasaules impērijas celtnei. Spānijai ir toreiz labākā

armija Eiropā un no Jaunās pasaules plūst viņas kasēs zelta un sudraba
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upes. Itālijā Kārlim klausa plaši novadi un Franškontē ir saiklis, kas vieno

Kārļa zemes Vidus un Ziemeļ-jūras baseinos. Uzliekot sev galvā ķeizaru

kroni, Kārlis līdz ar to ir jau ticis par faktisko Eiropas valdinieku, par vi-

ņas kungu, kura gribai sākumā iedrošinās pretoties vienīgi Francijas ķē-

niņš Francis 1., pašaizsardzības instinkta skubināts, jo Kārļa piederumi ie-

slēdz Franciju no visām pusēm kā dzelzs gredzenā.

Vācija joprojām ir lielākā Rietum-Eiropas valsts, kaut gan viņā jau

sāk gūt virsroku centrifugālās tendences. Ja jaunajam valdiniekam izdodas

Kārlis V. jaunībā.

(Burlapeštas muzejā)

viņas paralizēt un gūt Vācija tikpat lielu varu, kada tam ir Kastilija, tad

viņa pasaules impērijas plāni jau būtu pa pusei reālizēti.

Reformācija apdraud Vācijas garīgo vienību, un šīs kustības protežē-

tāju lomā nostājušies daži firsti, kuru politika liekas jaunajam ķeizaram

visai aizdomīga. Plašai ticības lietai var sekot arī Vācijas politiskā saskal-

dīšanās, un Kārlis gluži dabīgi pāriet reformācijas pretinieku lēģerī, jo „lu-

teriskā ķecerība" viņam ir pretīga jau pati par sevi, ar viņas sludināto pa-

vesta autoritātes noliegšanu. - Arī pāvestam Kārlis ir paredzējis sava vis-



pasaules monarchijā v isai svarīgu lomu, — būt par ķeizaram pakļautu baz-

nīcas virsganu un valdīt ar viņa ziņu pār ticīgo dvēselēm. — Pats ķeizars
ir fanātisks katolis un tā tad nelokāms ķeceru ienaidnieks. Ķecerības iz-

deldēšana viņam liekas ka svarīgs pasaules valdinieķa pienākums, jo ķei-

zaram jārūpējas par mieru nevien laicīgas, bet ari ticības lietās. Viņš lab-

prāt izravētu reformāciju Vācijā ar visu sakni, bet valsts konstitūcija viņam
saista rokas un lietāt brutālu varu paša sakumā tam neļauj briestošais

kenflikts ar Francijas ķēniņu dēļ Itālijas. Ķeizars ir spiests mētāties uz

visām pusēm, steigties no vienas (Eiropas malas uz otru; viņš nevar vest

galā neviena kara, jo tā vietā jāsāk jauns citā frontē, un mūža beigās viņš

tomēr redz, ka neko na\ sasniedzis un ka viņa darbs paliek nepabeigts.

Cīņa ap karogu.

{Leor.ardo da Vlnči darbs.)

Vorsmā 1521. g. sanāk pirmais reichstags, kurā piedalās jaunais Vāci-

jas valdinieks. Viņš mēģina panākt bullas padarīšanu par likumu, bet

reichstags, kas labāki pārzin Vācijas apstākļus, vairās no krasām represijām

un saka, ka Vitenbergas mūkam esot jādod iespēja atsaukt savu mācību.
—

Ķeizars sūta Luteram ziņu ierasties Vormsā aizstāvēt savu mācību, Luters

nāk un ķeizara un reichstaga priekšā apstiprina savu pārliecību: „Atsaukt

es nevaru un arī negribu, jo rīkoties pret sirdsapziņu ir grūta, nelaba un

visai bīstama lieta; Dievs lai man palīdz, āmen."

Otrā dienā pēc Lutera noklaušināšanas Kārlis ceļ firstiem priekšā paša

sastādītu rakstu pret ķeceriem, .kurā paziņo, ka „esot nolēmis ķeceru izdeldē-

šanai netaupīt savas valstis un paša miesu un asinis". — Raksts visumā at-

bilst ediktam, kuru ķeizars publicē mēnesi vēlāk bez reichstāga piekrišanas

un pavēl visiem pavalstniekiem nedot par ķeceri izsludinātam Luteram pa-
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jumti vai palīdzību, bet jeral vii.v; cieti UI3 izdot ķeizaram. Visus Lutera

piekritējus edikts izsludina ārpus likuma, atļauj viņus vajāt un iznīcināt

un tiem atjemt viņu kustamo un nekustamo īpašumu.

Šis drausmīgais edikts tomēr paliek uz papīra, jo ķeizars tūliiļ pēc
reichstaga atstāj Vāciju, kurā tas atgriežas tikai pēc deviņiem gadiem, visu

šo laiku pavadīdams karā pret Franciju un kārtodams Spānijas lietas. Vā-

cijai viņš ieceļ pagaidu valdību, kuras priekšgala nostāda savu brāli Fer-

dinandu. Erchercogam nav tās autoritātes, kas ir ķeizaram, un edikts pa-
liek dzīvē neizvests.

Pa to laiku reformācijas piekritēju skaits Vācijā aug augumā. Luters,
kuru viņa labvēlis SaksijaS kūrfirsts paslēpis Vartburgas pilī tūliņ pēc Vorm-

sas reiclistuga. tur .sāk tulkot bībeli vācu valodā. Daudzi viņa piekritēji
domā, ka viņš neesot vairs starp dzīvajiem.

1522. g. rudenī iznāk jauna testamenta tulkojums. Ar evaņģēlija pār-
tulkošanu ir likti reformācijas kustībai nesatricināmi pamati. Tad nāk

revolūcijas kustība, kas piespiež Luteru atstāt viņa paslēptuvi Vartburgā
uu atkal rādīties tautai, par spīti visiem kūrfirsta brīdinājumiem.

Reformācijas pusē jau ir pārgājuši vairāki Vācijas firsti, bet valdība

izturās pasīvas novērotājas lomā. 1525. g. Nimbergū sanāk reichstags, kurā

pāvesta sūtnis un erehercogs Ferdinands uzstājas, ka reiz jāizved dzīvē pret

Luteru un tā piekritējiem vērstais ķeizara edikts. Koncils atbild ar pret-

prasību sasaukt vispārēju koncilu un noraida likuma realizēšanu. Gadu

vēlāk turpat Nirnbergā sanāk jauns reichstags un reformācijas pretiniekiem
izdodas panākt viņiem vēlamo lēmumu, ar to piezīmi, ka likums jāizved
dzīvē „pēc iespējas". Patiesibā viņš joprojām paliek uz papīra, atskaitot

fanātiskāko katoļu firstu zemes, kurās tie sāk vajāt savus reformētos apakš-
niekus. Reichstags nosaka, ka tai pašā gadā jāsanāk nacionālai Vācijas si-

nodei, kura tad galīgi izšķirs jautājumu par jauno mācību un rakstiem, kas

nav atraduši katoļu baznīcas piekrišanu. No koncila inkas neiznāk, jo pret
to nostājas ķeizars līdz ar pāvestu.

1525. g. sākumā Ferdinands raksta savam brālim ķeizaram: „Lutera

mācība ir paguvusi valstī tā iesakņoties, ka starp 1000 pavalstniekiem labi

ja viens ir brīvs no šīs ķecerības. Stāvoklis ir tik (auns, ka kaut ko slik-

tāku grūti iedomāties." Gadu vēlāk viņš ziņo atkal: „Luteriešu sekte ir

kļuvusi tik stipra, ka kristītie, (t. i. katoļi) vairs neuzdrīkstas pret viņu at-

klāti uzstāties". Velti ir Ferdinanda un viņa domu biedru katoļu firstu pū-

liņi apturēt «ķecerības" izplatīšanos v ismaz pašu zemēs. — Reformācija gīīst

piekritējus visā sv. Romas impērijā, no Peipusa ezera līdz Elzasai un no

Ziemeļjūras līdz Ungārijai. Visstiprākās ir reformēto pozicijas vācu brīv-

pilsētās dienvid-rietumos un Tiringijā. Lielu lomu reformācijas kustībā

spēlē prese, kuras iespaids jau toreiz ir ļoti liels. Tauta interesējas par

jauno mācību un kāri uzķer viņas vadoņu rakstus un arī pret tiem vērstos

uzsaukumus. Analfabēti algo lasīt pratējus, lai tie viņus iepazīstinātu ar

Lutera rakstiem un reliģiskām proklāmāci jāin. Lutera tulkoto jauno derību

lasa visās valsts malās. Pamazām sāk lauzt sev ceļu tautā arī citi, radikālāki

raksti. — Luterieši pamazām sāk apvienoties draudzēs, aizvietodami katoļu

kultu vienkāršotiem dievkalpojumiem un veidodami kopējas organizācijas

pamatus. Vietām radikāli sāk sturmēt katoļu baznīcas, demolē tās, ar varu

padzen priesterus un paši kāpj kancelēs, lai sludinātu no tām savas ekstrē-

mās mācības. — Arvienu ciešāks kļūst kontakts ar reformācijas kustības krei-

so spārnu un sociālo ideju sludinātājiem, kas tautas masās ļoti populāras.
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Luteram vēl uzturoties Vartburgā, sākas ekstrēmistu ekscesi Tiringijas pil-

sētās un Luters suta savējiem rakstu: ..Ticības brīdinājuma \ īsiem kristī-

giem sargāties no dumpja uu sacelšanās", kurā aizrāda, ka visu ļaunumu

novēršanai esot jānotiek ar likumīgas, firstu varas ziņu, nevis no pūļa žē-

lastības, jo ..Dumpim na\ prata un viņš vairāk ķer nevainīgos, nekā vainī-

gos", un tāpēc: ~Kas manus rakstus pareizi lasījuši un sapratuši, tie nemē-

ģinās dumpoties, bet dumpinieki no manis neko na\ mācījušies". — Radi-

kālu vadoņi un viņu piekritēji iet savu ceļu un nelīdz arī Lutera ierašanās

Virtenbergā, no kuras tas met 11/ ekstrēmistu galvām savu dusmu patosa

Landgrāfs Fīlips.

zibeņus: ~Es esmu jums teicis un atkārtojis, ka mese ir negantība, un to-

mēr neaicināti vadoņi nav mēģinājuši pret viņu sprediķot, bet dzinuši ļau-

dis no tās projām ar varas ieročiem: es turpretim negribu lietat varu un

varas darbus, jo ticība ir jāpiejem no laba prāta, nevis piespiesti". Viņš ir

tā pārliecināts par savu vārda maģisko varu un vārdu varenību vispār, ka

pašpaļāvības pilns paziņo: ..ļaujat man vēl tikai divus gadus laika, un jus

redzēsit, ka pāvesta vara izgaisīs kā dūmi".

Sēdēdams Vartburgas pilī, viss ieracies bībeles tulkošanas darbā, Luters

ir izlaidis no acīm notikumu gaitu un neredz, ka tauta sāk meklēt labākas



454

nākotnes cīņai citus ieročus, mazāk ticēdama vardu varai neka sīkumiem

un dzelzs spriguļiem.
Luters ir cieši pārliecināts par savas mācības uzvaru, snjemot vēsti, ka

Briselē sadedzināti divi augustīņu ordeņa muki. viņa domu biedri, to pār-

jem bērnišķīgs lepnums: viņa reformētai baznīcai tagad ir pirmie asins lie-

Kārlis V.

(Ticiana glezna vecajā pinakotekā,
Minchenē.)

cinieki! Viņš veltī šo mocekļu piemiņai slavas dziesmu, kas visa ir kā ga-

viļu sauciens.

Arī Vācijā vairojas reformēto vajāšanas, sevišķi Habsburgu zemēs;

arī Bavārijā vietām jau sāk liesmot uguns sārti.

Ķeizars ar pāvestu ir saniknoti par Nirnbergas reichstaga priekšlikumu

sasaukt Vācijas nacionālo sinodi un kopējiem spēkiem izjauc šo nodomu.
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Kārlis aizliedz sasaukt sinodes bez viņa atļaujas un dēvē „necilvēcīgo un

nekristīgo Luteru" par «Jauno Muhāniedu", pavēlēdams stingri ieverot Vorm-

sas ediktu. Šo soli reichstags uzjeni ar kurnēšanu. Pat ķeizara brāja Fer-

dinanda iespaidotā Vācijas valdība mēģina aizrādīt ķeizaram, ka tas iet

pārāk tāļu. — Un tiešām, Kārļa nekonstitūcionālā rīcība dod jaunu impulsu

centrifugālajiem spēkiem, kas taisās izārdīt valsts pamatus. Regensburgā
1527. g. pāvesta legātu vadībā salasās katoļticīgie Dienv id-Vācijas firsti un

noslēdz savienību ķecerības apkarošanai. Protams, arī evaņģēlija ticīgie
savukārt mēģina slēgties rindās tiklab pilsētās, ka daļa muižnieku- Viņu
savienībai sāk pieslieties vairāki firsti ar Hesenes Fīlipu un vācu ordeņa

lielmestru Albrechtu priekšgalā (pēdējais, sekodams Lutera padomam, sē-

kulārizē ordeņa valsti Prūsijā, to pārvērzdams par laicīgu hercogisti un pats

uzmezdamies par viņas valdinieku); protestantu pusē nostājas ari Dānijas

ķēniņš Frīdrichs I, Holšteinas valdinieks. \risa Vācija taisās nogrupēties
divos naidīgos lēģeros.

Tad nāk lielais zemnieku kaiš.

Zemnieku kaŗš.

Zemnieku sacelšanas Vācijā XV. g. s. notiek vairākas reizes un vairākās

vietās, sevišķi Vācijas dienvid-rietumos. Arī XVI. g. s. sākumā atkārto-

jas zemnieku dumpji un rūgums masās piejem arvienu plašākus apmērus.

Valdošās šķiras jūt, ka tuvojas negaiss un ar šo nojautu pa daļai izskaidro-

jama reichstaga vilcināšanas (par spīti jauna ķeizara skubina jumiem) spert

stingrākus soļus pret reformācijas kustību: ap šo kustību (tāpat kā ap dau-

dzajām Y«i;ius laiku sektem) ir savījušies nevien reliģiskas, bet arī sociālas

idejas, un reichstagam, kura piedalās priviliģēto šķiru pārstāvji, baidās,

ka terrors no augšas var radīt kā atbalsi terrora no apakšas. Tāpēc arī

ķeizars Kārlis uz visiem viņa aizrādījumiem ..izravēt ķecerību", sajem to

pašu stereotipisko atbildi: baidās, ka zemas kārtas ļaudis („Der gemeine

Manu") jau tā esot k|u\uši v isai nemierīgi, bet pēc represijām pret ķere-

riem varot celties kājās liela dumpī un satricināt valsts pamatus.

1525. g. pavasarī zemnieku dumpja ugunis sāk liesmot visās Vācijas ma-

las. Sakas liela ..zemās kārtas ļaužu kustība", no kuras t§ baidījušies un

brīdinājuši ķeizaru reichstaga locekļi.

Šai zemnieku revolūcijai ir zināms sakars ar reformācijas kustību, un

daži pēdējās ienaidnieki atklāti vaino Luteri, atsaukdamies uz viņa rakstiem,

kuros tas priekš vairākiem gadiem pareģojis zemnieku masu sacelšanos.

Protams, reformācijas kustība pati par sevi vien nebūtu spējusi sacelt kājās

veselu provinču zemniekus, ja ar viņas lozungiem roku roka nebūtu lau/uši

ceļu zemnieku masās arī sociālās cīņas lozungi.

Vācijas «zemnieku karš" tāpat kā visas revolūcijas, ir daudzu kompli-

cētu cēloņu dzemdināts. Galvenie šis revolūcijas cēloņi ir sociālas un

saimnieciskas dabas. — 1525. g. agrārie nemieri ir XV. g. s. zemnieku dumpju

turpinājums: zemnieka kurpi, ko dumpinieki nes uz saviem karogiem, ir

pazinuši kā atbrīvošanas kustības simbolu jau viņu tēvi un vectēvi.

Vācu vēsturnieki ir cītīgi pētījuši tā laika saimnieciskās un sevišķi zem-

nieku dzīves apstākļus, un tomēr arī zinātnieku starpā nav vienprātības.

Citi aizrāda uz iedzīvotāju skaita pieaugumu un zemnieku zemes platības

samazināšanos, tēviem dalot zemi starp dēliem; citi uzsver nodevas un



456

klausa-, kuras sākuši palielināt lielie /cmos īpašnieki - muižnieki, baznīca

un klosteri: citi par revolūcijas iemesliem grib uzskatīt zemnieku atstum-
šanu no allmendēs zemes lietāšanas tiesībām un kungu tieksmes uzskatu

mežus, ganības, upes par savu īpašumu, uz kuru zemniekam nav nekādu

tiesību. — Citi aizrāda uz muižnieku tendencēm pārvērst klaušiniekus par
dzimtļaudīm; vēl citi, min zemnieku kārtas nievāšanu no muižnieku un

pilsētnieku puses, un laucinieku uzskatīšanu par zemāko no visam kaitam.

Visiem šiem-minējumiem ir zināms pamats, bet neviens no tiem jemts
par sevi, nav bijis galvenais zemnieku revolūcijas cēlonis. — Jr sava dala
taisnības arī tiem vēsturniekiem, kas aizrāda, ka zemnieku materiālais stā-

voklis dažādās Vācijas provincēs ir bijis visai dažāds, un tā tad par vienu

kopēju sacelšanās kustības cēloni ir diezgan grūti runāt. Vēl citi aizrāda

ka zemnieku materiālais stāvoklis XVI. g. s. pirmajā ceturksnī esot pat bijis
samērā labāks nekā agrāk, un ka taisni turība (tā skubinājusi zemniekus

tiekties pēc stāvok|a, kas viņus tuvinātu priviliģētām šķiram) nevis trūkums

un apspiešana no kungu puses esot uzpūtuši gaišās liesmās sen kvēlojušās
dumpja dzirkstis.

Nav šaubu, ka daudzus no zemniekiem būs pamudinājusi uzklausīt aģi-
tātoru aicinājumus kungu tirannija un klaušinieku dīrāšana. Vēl lielāka

loma jādomā būs bijusi tam politiskas attīstības procesam, ko Vācija pār-
dzīvo jauno laiku sākumā un kura būtība ir Vācijas iziršana atsevišķās

territoriālās vienībās, kuru valdinieki sāk censties pēc pilnīgas neatkarības

no impērijas centrālās varas. No valsts žņaugiem raisās vaļā nevien firsti,

bet arī pilsētas un bruņinieku kārta, tīkodami kļūt par valstīm valstī. Šim

attīstības procesam ir sekas, kas sāpīgi aizskar zemnieku intereses: Tāpat

kā agrāk, uz zemnieku pleciem balstās viss nastu smagums: bet tagad tas

kļūst arv ienu grūtāks, jo viena valsts aparāta vietā sāk izveidoties vairāki

desmiti un jaunajiem valdiniekiem un viņu ierēdņiem ir tās pašas preten-

zijas, kas ķeizaram un viņa kalpiem. — Tiesa, zemes iēnesība ceļas; bet to

zin arī firsti un kungi, un steidz no savas puses palielināt zemnieku nodevas

un klaušas, kuras ceļas daudz straujākā tempā nekā zemnieku klausīt un

maksātspējas. Šo klaušu un nodevu palielināšanu zemnieks azjem kā sma-

gu netaisnību, un viņa īgnums pret priviliģētām šķirām un valsti kļūst ar-

vienu lielāks.

Nācijas zemniekos šai laikā ir izveidojusies diezgan stipra kārtas kopī-
bas apziņa; viņi zin. ka arī Šveices zemnieki, kas kļuvuši brīvi ļaudis, savā

laikā ir bijuši kungu klaušinieki, viņi noskārst arī, ka bruņinieku kārta kā

nācijas bruņotais spēks savu lomu ir izspēlējusi, un ka starp landsknech-

tiem. — jauno valsts bruņoto spēku, — ir daudz zemnieku dēlu. — Zemnieku

kārtas pašapziņa gūst pastiprinājumu arī no citas puses: jau X\. g. s.

pirmajā pusē (jādomā zem husītu kustības iespaida) Vācijā ir sākusi izvei-

doties īpatnēja tautas literātūra, kas veltī līdzjūtības vārdus visiem nabagiem

un apspiestiem un cenšas modināt viņos šķiras lepnumu, kas tik tuvu rada

tag. organizēto strādnieku pašapziņai. Jau husitu karu beigās pa Vācijas

ciemiem iet no rokas rokā t. s. ..ķeizara Sigismunda manifests", kura īstais

autors bijis kāds Augsimrgas mācītājs, šis manifests īsumā izteic tā laika

sociālisma programmu, cildina vājos un nostājas pret mācītiem, gudriem un

vareniem, kurus tas dēvē par ..Dieva taisnības" pretiniekiem; labs esot gai-

dāms tikai no vājiem un nabagiem: ..Jēzus Kristus ir nācis zemes virsū

starp trūcīgiem un grūtdieņiem; varbūt, viņš mūs atpestīs ar apspiesto

rokām. Lielā tiesas diena ir tuvu: lielmaņi gu| dziļā miegā, bet mazajiem
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ļaudīm jābūt nomoda; tikai starp zemiem vēl ir rodami īsti kristīgie'". Tāļāk
seko ugunīgs, kaut arī neskaidrs cīņas aicinājums!

Šai pašā «ķeizara Sigismunda manifestā" ir uzsvērta zemnieku darba
lielā nozīme priekš valsts un visu pārējo šķiru eksistences: „Bez zemnieka

darba nekas nevar pastāvēt.'" šis pats fiziskā darba cildinājums skan cauri

arī citiem XV. g. s. rakstiem, kas dēvē zemkopību par «vecāko un dievišķī-

gāko no visiem amatiem"; kāds ao šiem tautai domāto rakstu autoriem aiz-

rāda, ka zemnieks ar savu arklu gādājot maizi visai pasaulei. Kāds Nirn-

bergas dzejnieks iet vēl tālāk, pielīdzina zemkopja gaitas dievkalpojumam

un saka. ..zemnieka sviedri ir svēti, un tik Dievam vairāk neka baznīckungu

kvēpinātais vīraks." Visi mācītie, visi teologi, filozofi un ārsti jemti kopa
neveicot tik svētīgu darbu kā arāji, šis pats dzejnieks dēvē arāju kārtu

par ..dižciltīgāko ordeni, ko pats Dievs dibinājis", šai fiziskā darba pārspī-

lētai cildināšanai cauri vi-

sam reliģiski mistiskajam

plīvtirini manāmas sociālas

tendences.

Ar reliģiskām idejām

šai laikā ir cieši savijušās

visas sociālās idejas, un tas

ir dabīgi, jo baznīcas vara

vēl vidus laiku beigās snie-

dzas \ isur. Zemniekiem ir

tāpēc nepieciešams viņu re-

volūcijas attaisnojums pa-

šu sirdsapziņas un visu ti-

cīgo pasaules priekšā, un

šo attaisnojumu viņi meklē

bībelē. Arī šai ziņā kā

spilgts paraugs jāmin tas

pats ķeizara Sigismunda

manifests, pilns neiecietī-

bas, šķiru naida un reliģi-

ski-sociāla fanātisma.—Sāk

draudīgi pacelties balsis,

ka kristīts cilvēks nevarot

būt dzimtcilvēks, jo Kri-

Toms Mincers, vācu zemnieku vadonis.

(XV. g. s. gravīra)

stus esot savām asinīm izpircis visus, ir kungus, ir nabagus, un atpe-

stījis visas kārtas, nevienu nestādīdams augstāk par pārējiem. Kas kal-

pinot savus ticības hrāļus. tas neesot nekāds kristīgais. No šī redzespunkta
ir vairs tikai viens solis līdz atzinumam, ka kungi -un visas priviliģētās
kārtas ir Kristus ienaidnieki, jo tie rīkojas pret viņa gribu, un tā tad

sacelties pret viņiem ir katra apspiestā kristīgs pienākums.

Arvien skaļāki k|ūst lozungi, kas aicina ticīgos atzīt, ka viņiem tiekot

nodarīta liela netaisnība: ..Brā|i iekš Kristus, turēsimies visi kopā, necietīsim

ilgāk [aunu un dzīvosim kā brīvi ļaudis."

Lielu lomu šai laikā sāk spēlēt arī prese, un tautā izplatās tūkstošiem

pret privilēģētām šķirām vērstas drukātas skrejlapas, kuras sēj naidu un

kūda tautu nevien pret laicīgiem kungiem, bet arī mūkiem un visu garīdz-

nieku kārtu. Zemnieku naids tomēr vēršas tikai pret tiešiem viņu dīrātā-

jiem un izsūcējiem, nevis ķeizaru un pāvestu: viņi ir ar mieru arī turpmāk



„dot Dievam, kas Dievam pieder", un ari iedami nāves ciņa pret firstu
karaspēki!, cenšas cītīgi pildu visus reliģijas noteikumus. Viņi sit zemē
mācītājus un kungus, bet zemnieku karapulki piecas reizes diena loka ceļus
Dieva pielūgšanā un ieceļ jaunavu Mariju par savu patronesi. Viņu aģitātori
un vadoņi cenšas rast pamatojumu savai rīcībai bībelē un kūdīdami masas

stāsta, ka viņi neprasot neko tādu, kas būtu aizliegts sv. rakstos. Kustība
sāk plesties plašumā ar tik vulkānisku spēku, ka aizrauj sev līdz pat dažus

garīdzniekus un pie tam labākos, kuriem Sāp sirds, redzot apspiesto bēdas
un tautas ciešanas.

No \isiem šiem mistiskajiem ticējumiem un labākās nākotnes ilgām
sāk pamazam izveidoties noteiktas sociālas programmas kontūras. Zemnieki

grib tikt vaļā no visām dzimtbūšanas ķēdēm un „ar ieročiem tikt brīvi, jo
mēs gribam dzīvot kā šveicieši". (Neviļus te nāk atcerē ze iēku dumpji

Krievija XVII. un XVIII. g. s., kad zemnieku dumpinieki grib būt brīvi

..tāpat kā kazaki.i

Ir uzglabājies kāds 1502. g. dumpinieku manifests, kura lasāms; „Mēs

gribam gāzt visu valdību un izdeldēt visus kungus, un iet pret tiem cīņā

ar karaspēku un bruņotu roku; visus, kas negribēs būl ar mums un nedos

uzticības zvērastu. vajaga iznīcināt. Mēs necietīsim vairs nekādu priekš-
niecību, kas iecelta no augšas, nemaksāsim nevienam meslus, desmito tiesu,

nodokļus, muitas vai citas nodevas, un gribam būt no tam brīvi uz visiem

laikiem." Tāļāk manifestā teikts, ka vispirms jāsalaužot firsti un muižnieki;

tad nākšot baznīckungu un klosteru kārta: „Mēs gribam padzīt vai nosist

visus mācītājus un mūkus, un viņu mantu sadalīt Savā starpā." — ..Upes
un ezeri. meži. ganības un pļavas, medību un /vejas tiesļbas, viss tas,

ko līdz šim mums lieguši firsti, kungi un cienīgtēvi, lai atkal ir visu daļa.

un kairs zemnieks lai drīkst medīt, zvejot un cirst malku, kur un kad

viņam tik. visur un uz mūžīgiem laikiem."

Revolūcionāra kustība taisās pārjemt nevien laukus, bet ari pilsētu
zemākas kārtas, sevišķi amatnieku zeļļus, organizēto proletariātu. Zemnieku

pusē nostājas pat daži pilsētu patricieši, un šletstadtes birģermeistars, kam

par biedrošanos ar zemnieku dumpiniekiem piespriests nāves sods. kāpdams

uz ešafota skaļi saka, ka zemnieku kustību neizddšoties kungiem apslapēt.

1514. g. Virtenbergā izceļas t. s. „nabaga Konrāda" dumpis, kurā piedalās

tiklab zemnieki, ka lauku un pilsētu proletariāts, ..lai cīnītos par taisnību".

Nākamā gada uzliesmo sacelšanas ugunis štīrija un Alpu slavu zemes, bet

kungi apslāpē dumpja liesmas nemiernieku asinīm.

ka redzam. \ aci jas reichstaga bailēm no sociālas revolūcijas ir bijis

dibināts pamats. Represijas, kuras kato|u valdinieki sāk 1524. g. lietāt savās

zemēs pret reformācijas piekritējiem (viss vairums reformēto pieder pie

nemantīgo šķirām) lej tikai eļļu ugunī. Zemnieki ķeras pie ieročiem, sak

dedzināt muižas un klosterus: dzimst zināmais «zemnieku manifests" ar 12

pantiem, kuru autors liekas ir bijis mācītājs Baltazais Hubmai jērs. Arī

no manifesta teksta redzams, ka viņu sastādījis garīdznieks, un ka dum-

pinieki mēģina dibināt, savas prasības uz bībeles pamatiem. Manifotsta

sākumā sacīts, ka visa cilvēku dzīve esot jāsaskaņo ar sv. rakstiem, jo

~Dieva likums stāv augstāk nekā cilvēku likumi"; manifesta beigās teikts,

ka zemnieki esot ar mieru atteikties no savām prasībām, ja tās runātu

pretim bībelei. bet turpat piezīmē, ka viņi uzstādīšot vēl citas prasības, ja
tādas izdošoties sameklēt sv. rakstos.

458
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Manifests sākas ar taisnošanos, ka nepaklausības un dumpja iemesls esot

,evanģelija zaimošana" no kungu puses, un zemnieki, kas gribot „dzīvot pēc
sv. rakstiem", neesot nekādi dumpinieki. Manifesta pirmais pants prasa

katrai draudzei brīvas tiesības vēlēt dvēseļu ganu, „kas mums sprediķotu
skaidri un gaiši sv. evaņģēliju un sludinātu īsto ticību, bez kuras mēs esam

tikai asinis un miesa". Otrais pants vēršas pret desmito tiesu, kas līdz

tam maksātas baznīcai. Pants nosaka, ka kaut gan desmitā tiesa esot evaņ-

ģēlijā atcelta, zemnieki tomēr to gribot dot no labības, siena un vīna, bet

uzticēšot šīs desmitās tiesas iekasēšanu draudzes vēlētiem pārstāvjiem un

izlietāšot mācītāju, nabagu un bāriņu uzturēšanai un kara nastu segšanai.

T. s. mazo desmito (no jēriņiem, teļiem, sivēniem un t. t.) viņi turpmāk ne-

gribot maksāt, jo «tas Kungs ir radījis lopus, lai tie kalpotu cilvēkiem".

Trešais pants noraida dzimtbūšanu, jo «Kristus ir arī zemniekus atpestījis
un izpircis savām dārgām asinīm". Neesot tiesa, itkā zemnieki negribētu
nekādas valdības: viņi klausīšot pašu vēlētiem un Dieva ieceltiem priekš-
niekiem. 4. p. prasa zemniekiem zvejas un medību tiesības un tam atkal pie-
vienota atsaukšanās uz bībeli: „tas Kungs, radījis cilvēku, deva viņam varu

pār šiem zvēriem, putniem gaisā un zivīm ūdenī". 5. nosaka, ka zemniekiem

esot tiesības cirst mežā malku un būvkokus. 6., 7., 8. un 11. pp. vēršas pret

klaušām un gobām: „Mēs gribam kalpot, kā mūsu vecāki kalpojuši, bet

tikai tad, ja tas saskan ar sv. rakstiem". 9. pants Vēršas |>n t kungu tiesībām

tie sāt zemniekus, bet desmitais runā par tīrumiem un pļavām.

ka redzam, šie divpadsmit panti jemti kopā satura diezgan mērenas

prasības, un, skatoties no mūsu viedokļa, viņos nav nekā revolucionāra.

Citādi tas bija viņos laikos, kad tamlīdzīgu prasību rēālizēšana apdraudēja

feodālās Vācijas ķeizarvalsts pamatus jo vairāk tāpēc, ka divpadsmit pantiem

nāca klāt jaunas it kā bībelē sameklētas prasības, un ka Inbeles jeb ..Dieva

likuma" nostādīšana pāri visiem cilvēku likumiem nozīmēja 1 isas toreizējās

juridiskās iekārtas sagraušanu.

Dumpja kustība plešas plašumā, aptverdama nevien laukus, bet arī

mazākas pilsētas. Dumpinieki cenšas likvidēt visas kārtu atšķirības un

piespiest kungus, mācītājus un mūkus dzīvot zemnieku būdiņās. Daudzos

novados visus muižniekus piopicž zvērēt uzticību zemnieku manifestam un

palikt vismaz uz laiku par zemniekiem. Revolucionāru vidū vietām sāk laist

saknes ari radikālākas idejas, kas visai tuvu rada koi ūnismam. Blakus

sociālām idejām zemnieku revolūcionārus nodarbina arī politiskas idejas:

viņi sapņo par Vācijas valsts reformēšanu, atkal atsaukdamies uz evaņģē-

liju un «dievišķīgās taisnības" argumentiem. Viņi prasa nacionālizēt visas

baznīcu zemes un īpašumus un iegūtos līdzekļus izlietāt sabiedrības labā.

No iegūtām summām varēšot izmaksāt atlīdzību kungiem par zaudējumiem,

kurus tiem nodarīšot zemnieku atbrīvošana no klaušām un nodevām; ar

pārējām summām jāsedz visi valsts izdevumi, lai varētu atcelt muitas un

nodokļus. Firstiem jākļūst par vienkāršiem ķeizara ierēdņiem, jo valstij

pietiekot ar vienu pašu kungu, t. i. ķeizaru; jāreformē tiesas un likumi, un

tiesa jāspriež piedaloties zemnieku pārstāvjiem; jāgādā, lai laicīgo tiesību

vietā stātos «dievišķīgās un dabīgās cilvēku tiesības", un lai nabagiem būtu

*āda pati tiesa kā augstmaņiem un bagātniekiem. Visā valstī viena nauda»

mēru un svaru sistēma.

Kā redzam, šīs prasības zināmā mērā atgādina franču revolūcijas tēzes.

Vēl revolucionārākas ir Austrijas zemnieku prasības, kurās tie atzīst tikai

tautas tiesu un tautas valdību, un grib sev celt «tiesnešus, kas tiesātu tikai
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pēc sv. rakstiem". Jānojauc visas pilis un pilsētu mūri, un pilsētas turpmāk
jāpielīdzina ciemiem. ..lai nebūtu vairs atšķirības cilvēku starpa, bel visi
būtu līdzīgi. Jānacionālizē kalnraktuves un lai.rikas, un tirdzniecība

jāpa-
dara par valsts monopolu, ..lai vis;im lietām būtu viņu īsta vērtība un svars,

un nebūtu blēdības". še prasību autors ir tirolietis Miķelis Gaismairs, kas

atzīst, ka ceļš uz šo paradīzi jāizcīna ieročiem: un viņš nozvērina savus

piekritējus «izdeldēt un vajāt bez žēlastības visus bezdievīgus cilvēkus, kas

nicina Dieva svelo vardu, apspiež nabagus un kaitē visu cilvēku kopējai lab-

klājībai". Kads cits, vē] radikālāks manifests aicina nabagos uz ciņu pret
asinssūcējiem un mācītājiem un saka. ka Dievs bfišol savējiem žēlīgs un

par nabagu apspiedējiem nākšot tiesas diena, kura kaušot ka kaujamos
lopus visus, kas mitinājušies ū0 nabago sviedriem uu līksmojušies uz viņu
nabadzības rēķina. Kā redzam, te atkal skan cauri niknas cīņas lozungi.

Interesanta persona un nemiernieku radikāla spārna vadonis ir mācī-

tājs Tonis Mincers. ari sui goneris reformators un sīvs kutera pretinieks:
viņš tam asi pārmet, ka Luters esot palicis pusceļā, mīlot pasaulīgus priekus,
neuzdrošinoties teikt kungiem acis taisnību, bet cenšoties tiem glaimot un

skubinot viņus izdeldēt ..Dieva taisnības karotājus". Viņš dēvē kuteru pat

«nobarotu cūku", «līdēju" un ..melu doktoru", un saka. ka visa dzīve esot

jāreformē uz evaņģēli ja pamatiem, un lietāt varu taisnības labad esot ne-

vien tiesības, bet arī pienākums. Vara jāstādot pretim varai un sevišķi

tiem, kas apspiežot īsto Dieva vārdu. Tikai ar zobenu kristīgā baznīca

šķīstīšoties no sārņiem; tikai ieročiem rokās ticīgie uzcelšot izredzēto draudzi,

kas necietīšot sava vidu bezdievjus. Ja laicīgie valdinieki negribot kristus

labad ķerties pie zobena, tad šis darbs esot jāveic citiem ticīgiem, jo «bez-

dievjiem nav tiesības dzīvot". Arī firstus, ja tie esot tiranni, nevajagot

saudzēt, bet iznīcināt. Ja valdinieki apspiežot ticību un cenšoties padarīt visu

Dieva radību par savu īpašumu—arājus tīrumā, zivis ūdenī, putnus gaisā un

kokus mežā, —,
tad viņi esot pelnījuši, lai tos nosit kā trakus suņus. Val-

dinieku un kungu varai esot 'pienācis gals: v iņus tiesāšot tautas tiesu un

uz vecām drupām dzimšot jauna pasaule.
Te mes atkal redzam, ka it ka šķiru cīņas un jaunas pasaules celšanas

aicinājumi ir skanējuši arī priekš gadu simteņiem.

Mincera paustais šķiru cīņas sludinājums k|īīst bīstams jo vairāk tā-

pēc, ka ..bezdievju", t. i. mantīgo šķiru izdeldēšana viņam liekas paša Dieva

novēlēts un la tad kristīgs darbs. Viņa aģitācijas raksti ir pilni svelmaina

naida un asinskāros; viņš aicina dumpiniekus ..izdeldēt visus, kas nav ar

mums", būt cietsirdīgiem un neviena netaupīt, kalt, kamēr dzelzs vēl karsta

un gādāt, lai zobeni vienmēr mirktu bezdievju asinīs".

Acīmredzot Mincera ideāls ir debesu valstība zemes virsū, teokratijas

un kommūnisma maisījums. Viņš reize sludina šķiru naidu un cilvēku brā-

lību, tautas SUVerēnitāti, un saka. ka tikai Dievs stavol augstāk par tautu

Atsaukdamies uz bībeli, viņš sludina mantas dalīšanu, un kritis soda ekspe-

dīcijas rokās un stiepts uz moku rata, viņš apgalvo, ka esot cēlis dumpi,

«lai visi kristīgie taptu līdzīgi". Kommūnistiskās tendences mēs redzam arī

kādā citā dumpinieku programmā, kurā uzstādīta prasība, «lai visas lietas

būtu kopējas un katram vajadzības gadījumā taptu dota sava da|a": firstus

un kungus, kās mēģināšot pretoties šai programmai, vajagot pakārt vai zo-

beniem nomaitāt.

Vēl radikālāka ir anabaptistu (atkalkristītāju) programma, kas sludina

nevien mantas, bet arī sievu kopību. Anabaptistu sekte ir vairāk izplatīta
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rūpniecības zemēs ap šebdu un Reinas lefteku, kur visai plašs pilsētu pro-
letariāts.

Deviņus gadus pēc zemnieku kara beigām — 1534. g. — anabaptisti sa-

grābj savas rokas Minsteras pilsētu un mēģina tajā nodibināt jauno JerUza-
J(>mi kommūnistisku paradīzi, ar kopējam sievām, kopēju mantu v. t. t.

Sacelšanās un kommūnas vadoņi ir hollandieši — Harlenms Matīss un

Leidenas Jānis. Karaspēks vēlāk iejem pilsētu uu noslīcina kommūnu ana-

baptistu asinis. Anabaptistiem radniecīgi elementi tai pašā IS"U. gada
tiek 11/ laiku pie varas ari I.Tbeka. par kuras diktatoru uzmetas Jirgens
Vollenvebers.

Visumā jemot. nemiernieku starpa tomēr domklē Samērā mērenas ten-

dences, kuru prasības pa lielākai daļai aprobežojas ar zināmā manifesta div-

padsmit pantiem.

Visai neapskaužama un pat divkosīga ir tā loma, ko šai lielajā kon-

fliktā starp turīgo un trūcīgo šķiram spelo Mārtiņš Luters. Varbūt, savu

daļu te vainīgs bijis viņa straujais temperaments un bažas, ka reformācijas
darbs, ko Luters ievadījis, var tikt apdraudēts un sacelt pret sevi kājas
firstus, kuru rokas koncentrēta Laicīgā v ara un pret kuriem Luters ir v ien-

mēr jutis zināmu pietāti. Varbūt, savu daļu vainīgi te bijuši asie Mincera

uzbrukumi Luteram, un reformācijas tribūna aizskartā patmīlība, kas viņu

sagrābj, redzot, ka tauta, kas līdz šim uzticīgi sekojuši savam vadonim, sāk

vairāk klausīt citiem, radikālākiem. lai nu kā. Lutera izturēšanās revo-

lūcijas laika un viņa pāriešana reakcijas pusē un dumpinieku apkarotāju
lēģeri, rada starp Luteru un tautas masām dziļu plaisu, kurai pari nespēj
uzcelt tiltu viņa palikušie piekritēji; atbalstīdamies uz privilēģētām šķirām

Luters gūst viņu simpātijas, bet reize iemauto apspiesto ienaidu, kas vēlāk

pāriet indifereutismā pret baznīcas reformas lietām vispār. Sevišķi naidīgi

pret Luteru kļūst Tīringas un Saksijas kalnrači, uzskatīdami reformatoru,

kas celies no viņu pašu vidus, par atkritēju (mūslaiku valoda - ..sociāl-

nodevēju").

Tiešām, Lutera politikā šai laikā vērojama zināma laipošana. Sākumā

viņš līdzīgi daudziem citiem simpatizē zemnieku manifestam un pat apgalvo

dažos rakstos, ka daudzas no zemnieku prasībām esot „visai dibinātas". Tad

nāk viņa sadursme ar Mincera piekritējiem; reformators iekaist un, sākumā

cenzdamies samierināt abas puses, beidzot pats metas uzbrukumāļ un vēlāk

galīgi pāriet reakcijas lēģerī. Savā naidā pret nemierniekiem (patiesībā

šis naids vairāk gan domāts viņu vadoņiem, kas iedrošinājušies ar refor-

matoru polemizēt un to aizvainojuši) Luters aizmirst mēru un asinskāros

pilnos vārdos skubina firstus uz ciņu ..pret laupītajiem un slepkav aiii-zeni-

niekieni". Viņš skubina tos „vajāt, žņaugt, durt un bendēt kur un kā vien

iespējams". lecietībai un žēlsirdībai te neesot vietas, un valdinieki, kas

kritīšot šai cīņā, būšot krituši kā Dieva pavē|u izpildītāji, jo tagad esot

..tik brīnišķīgi laiki", ka valdinieki. izliedami asinis, varot drīzāk iemantot

mūžīgo dzīvošanu, nekā nododamies Dieva lūgšanām. Tiesa, pa starpām

Luters lūdz arī saudzēt tos, kas pievienojušies nemieru kustībai dumpinieku

spiesti, nevis no laba prāta. Pārējos viņš skubina iznīcināt bez žēlastības.

Lutera asie vārdi ir radījuši īgnumu pat starp vienas daļas viņa laika

biedru. Un tiešām, nekad vēl pretinieka iznīcināšana nav tikusi ieteikta un

cildināta no kristīga cilvēka mutes tik dedzīgiem vārdiem, nekad vēl mērķa

labad nav tik centīgi attaisnoti paši riebīgākie līdzekļi.
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riešam, savā naidā pret revolucionāriem Luters ir gājis pārāk tāļu,
Tikpat tāļu, kā vēlākie reformācijas ienaidnieki. Taisnības labad tomēr jā-
atzīmē, ka vietām viņš asiem vārdiem vēlāk nosoda arī soda ekspedīciju
mežonības, rakstīdams par «trakojošiem un neprātīgiem tinumiem", kam vēl

pēc kaujas slāpstot cilvēku asins. Domājams tomēr, ka Luteru pie kon-

flikta ar tautas masām un evaņģēlija sludināto žēlsirdību ir novedis strau-

jais impulsīvais raksturs, nevis vēss politiska kalkulētāja aprēķins.
Zemnieku revolūcijai nav lemts ilgs mūžs. Visaugstāk viņas bangas

sit 1525. g. februārī, kad dažiem zemnieku vadoņiem klausa vairāk desmit
tūkstošu vīru lielas armijas. Nemierniekus ne tikdaudz veic bruņotais spēks,
kā viņu pretinieku viltība; piem. zemnieku vadoņi uzsāk sarunas ar t. s. Švā-

bijas savienību, kurā apvienojušies muižnieki un pilsētas: sarunas dod zem-

nieku ienaidniekiem iespēju gūt laiku un savākt spēkus izšķirošam trie-

cienam. Marta beigās švābijas savienības karaspēks pāriet uzbrukumā;

visu apriļa mēnesi svārstās kara laime; tad sāk atgūties no izbailēm arī

iCitu provinču firsti un bruņinieki; arī tie, kas sākumā saukuši zemniekus par

brāļiem un zvērējuši uzticību viņu manifestam.

15. maijā pie Frankenhausenas notiek asiņaina kauja, kurā Hesenes

landgrāfa un Braunšveigas un Saksijas hercogu kara kalpi veic Mincera va-

dītos Tīringas zemniekus. Pats Mincers krīt uzvarētāju rokās un kāpj uz

ešafota. Desmit dienas vēlāk krīt arī nemiernieku galvenais atbalsta punkts,
Mīlhauzcna. Drīz pec tam firstiem izdodas apspiest revolūciju arī Virtēn-

bergā: tJzasā, kaujā pie Cabernas dabon galu tūkstošiem zemnieku; jūnija
sākumā Švābijas savienības, Pfalcas un Trīras kūrfirstu kara pulki sakauj

Frankijas zemnieku barus. Kapitulē arī pilsētas, kas piebiedrojušās revolū-

cionāriem, — \ ircburga, Šveinfurte, Bamberga v. c. Pamazām saplok dumpja
liesmas arī Reinzemē, un septembrī revolūcija jau ir likvidēta gandrīz visā

Vācijā, atskaitot tikai Alpu zemes, kur zemnieki vēl vairāk kā gadu mēģina

pretoties saviem kakla kungiem.

Nedisciplinētās un vāji bruņotās zemnieku masas parasti sāk ļodzīties

pie pirmā bruņotu jātnieku trieciena, un meklē glābiņu bēgšanā. Protams,

tās ir veltīgas pūles un cīņas laukā parasti uz simts un vairāk kritušiem

zemniekiem ir kritis labi ja viens bruņinieks vai bruņu kalps. Tikai atsevašķi

fanātiski revolūcionāru pulciņi ir cīnījušies kā varoņi un ar īstu nāves ni-

cināšanu. — Uzvarētāji briesmīgi izrēķinās ar dumpiniekiem un viņu līdz-

jutējiem, sevišķi dienvidrietumos, kur arī zemnieki nav saudzējuši savu?

kakla kungus. — Katra nogalinātā muižnieka dzīvību kungi cenšas atriebt

daudzu zemnieku asinīm.

Reformācijas kustībai tautas masās kontrrevolūcija dod smagu trie-

cienu sevišķi pēc tam, kad pats reformātors nostājies revolūcijas pretinieku

pusē. Tautas masas pārjem trula vienaldzība pret reformāciju, par kuru

toties sāk vairāk interesēties firsti un bruņinieki, cerēdami iedzīvoties uz

baznīcas zemju rēķina. Reformācija paliek no tautas kustības par vienas

sabiedrības daļas kustību, un kustības vadoņiem ir noteikti politiski nolūki.

Pats Luters pēc revolūcijas jūtas vīlies savā priecīgi panaivājā uzticībā

•tautas masām un nāk pie atziņas, ka «neprātīgais pūlis" esot jātura cieši

grožos. Runādams par vienkāršo tautu, viņš tagad citē Jēzus Sīraka grā-

matas vārdus, ka «ēzelim ir vajadzīgas trīs lietas: barība, nasta un pātaga". —

«Kas ir nevaldāmāks", — jautā reformātors, — «par traku pūli un zemnie-

ku, ja tas ir pieēdis un ticis pie varas? Ēzelis grib sajemt sitienus un pūlis

vēlas, lai pār viņu valdītu stingra vara" —
Luteru ir pār jēmuši dziļa resig-

nācija. un arī te viņš nonāk ekstrēmā .
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Ķeizars un firsti.

Veselas 2> gadus Eiropas politikas smagumpunkts ir Kārļa V. un Fran-
ča I. sacensība. Cīņas objekts sakumā ir Vācijas ķeizara tronis, bet vēlāk
šo cīņu turpina Francijas mēģinājumi paralizēt ķeizara tieksmes pēc hēge-
monijas Eiropā. — Vājākā pretinieka Francijas pusē gluži dabīgi nostājas
tās valstis, kuras jūtas Habsburga pasaules impērijas plānu apdraudētas,
Pati stiprākā no šīm valstīm ir Anglija. Franča I. pusē nostājas ari pāvests,
kuram nesmaida izredzes tikt Habsburgu zemju ielenktam no visām pusēm
un palikt par ķeizara klaušinieku. Baznīcas valsts stāvoklis ir vēl ļaunāks
nekā Francijas, un pāvesti, tāpat kā Francis 1.. nekautrējas stāties sakaros

pat ar turkiem, lai mēģinātu uzrīdīt neticīgos ķeizaram uz kakla un

paši dabūtu iespēju atlikt elpu. Drīz pēc Kārļa kāpšanas ķeizara tronī sā-

kas pirmais kaiš starp viņu un Franciju, kurā vācu landsknechti kaujā pie
Pāvijas sajem gūstā franču ķēniņu. Ķeizars šo uzvaru uzskata par lielu

Dieva žēlastību un gribēdams revanšēties, dod svinīgu solījumu izravēt Lu-

tera ķecerību Vācijā. —

1526. g. Špeierā sanāk Vācijas reichstags, kurā franču uzvarētājs pie

Pavijas cer panākt konsekventu Vormsas edikta izvešanu. Viņš neredz, ka

Vācijas valsts taisās galīgi sašķelties divos naidīgos lēģeros un ka pret abām

ziemeļu ari katoļu firstu savienībām ir sākuši biedroties arī reformētie firsti

un pilsētas. Ķeizars cer ar katoļu koaliciju palīdzību salauzt reformētos,
bet no tā nekas neiznāk: karš, kuru Francis L, ticis brīvībā, sāk no jauna,
saista ķeizaram rokas. Ne katoļu, nedz luterāņu firsti tagad nevēlas novest

konfliktu līdz bruņotai sadursmei, jo tikko apspiestais zemnieku dumpis vēl

visiem labi atmiņā. Viņi sāk meklēt kompromisa ceļu vēl vairāk tāpēc, ka

Habsburgu varenības pieaugums (ķeizara brālis Ferdinands tikko mantojis

Čechiju un Ungāriju) šķiet firstiem bīstams, un katoļticīgie firsti sāk uz-'

skatīt saVus luterāņu kollēgas kā līdztiesīgus. Kompromisu izjauc ķeizara

kommisāri ar Ferdinandu priekšgalā, uzrādīdami slepenu Kārļa V. instruk-

ciju, kurā tas reichstagam aizliedz par ticības lietām debatēt. Reichstags

jūtas aizvainots un pagaidām atļauj provinces valdniekam ticības lietās līdz

nacionālās sinodes sanākšanai pilnīgu brīvību. Līdz ar to ir neoficiāli atzītas

protestantu konfesijas tiesības eksistēt, un luterāņi to steidz pilnā mērā iz-

mantot, organizēdami savas draudzes, saskaņodami dievkalpojumu ceremo-

niālu, celdami skolas un baznīcas. — Dažās vietās jau firsti stājas pie klosteru

un baznīcas zemju konfiskācijas. — Ķeizars tos nespēj aizkavēt, jo viņam

joprojām jākaro pa Itāliju, kur pāvests tam uzlaidis uz kakla jaunu koa-

liciju. Pašu pāvestu tomēr drīz ķer briesmīgs sitiens. — 1527. g. maijā pie

Romas vārtiem pienāk 20.000 vīru liels ķeizara karaspēks, hercoga Burbona

vadībā. Karotāju vairums ir luterāņu landsknechti, un katoļticīgie spāņi un

itāļi. Visus vieno alka iegūt teiksmainās bagātības, ko pāvesti sakrājuši sa-

vos mantu kambaros. —
Pilsētu iejem ar joni un tā veselu nedēļu atrodas

satracināto kareivju varā. Uzvarētāji nesaudzē neviena, atskaitot tos, kas

spēj samaksāt izpirkšanas naudu. Landsknechti izvaro sievietes, kauj lielus

un mazus, laupa, trako un dedzina. — Roma, Itālijas renesanses centrs, dabon

tik briesmīgu sitienu, ka viņas krišanu daudzi mēdz uzskatīt par renesanses

bēru dienu. — Romas augstmaņi, ja tie palikuši pie dzīvības, ir spiesti kal-

pot pašu pilīs saviem uzvarētājiem kā pavāri un staļļa puiši. Kāds spānis,

kas apmeklējis Romu dažas nedēļas pēc viņas izpostīšanas, stāsta: „Romā,

kristīgās pasaules galvas pilsētā, nedzird vairs baznīcu zvanus, un neviens
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arī nelasa Olesi; tur nav ne svētdienas, nedz svētku dienu; tirgotavas ir pār-
vērstas par zirgu staļļiem, pilis izlaupītas un daudzu namu vietā redz kūpo-
šas drupas: viss namu vairums ir bez logiem un durvīm: ielas ķlāj meslu

kaUdzeS; līķu smaka nav i/turama, jo cilvēki un lopi guļ kopējos kapos. I z

laukumiem ir uzstādīti spēļu galdi, kur spēle uz lielam summām un gaiss
ir pilns lamas vardu un Dieva zaimošanas."

[ n tomēr šai Romas izlaupīšanai, kuru aculiecinieki salīdzina ar Jeru-
zalemes bojā iešanu, ir ari savas pozitīvas sekas. Ar | 527. g. sakas katoļu
baznīcas iekšējā šķīstīšanās,

pa daļai zem Spānijas iespaida. Spāniskā sting-
rība un fanātisms apmetas Romā uz ilgu laiku un pamazām veic itāļu izlai-

dīgo dzīves prieku. Pati Itālija kļūst
par Spānijas apakšnieci; Romas kūrija

piesūcas pilna drūmā, neiecietīgā spāņu gara. Renesanses dzīves prieka
vietā stājas spāņu fanātisms. t

Romas krišanas sekas ir vēl tās, ka pāvests jūtas spiests meklēt izlīgu-
mu ar ķeizaru. Ari ķeizars labprāt iet saprašanās ceļu. jo paša Spānija pa-

ceļas protesta balsis, apustuļu vietnieka atrašanos ķeizara gūstā (Romai

krītot pavests ir iesliedzies Eņģeļu pilī. kura padodas pēc 4 mēnešu ilgas

pretošanās). Ķeizars atbrīvo pāvestu no gūstniecības, bet galīgi izlīgst ar

to tikai pēc diviem gadiem. 1529. g. vasara, kad franču armija ir piedzīvojusi

jaunu neveiksmi /.iemeļ-ltali ja. Kranci ja ir spiesta vel reiz atteikties no

pretenzijām uz Milānu un Ģenttju un Spānija paliek par Itālijas valdnieci.

Pavests 1530. g. kronē Kārli Boloņjā. (Tā ir pēdējā reize, kad pavests uz-

liek šo kroni galva Vācijas valdniekam.)

ķeizars triumfē un nolemj stāties pie luteriskās ķecerības izrāvēšanas

kā vairākkārt solījies. Viņam šķiet, ka tagad tam ir brīvas rokas, jo mier-

līgumā Francis I. ir no jauna nozvērējies nepabalstīt turkus un ķecerus pret
ķei/a rU.

[529. g. Špeierā sanāk Vācijas reichstags: katoļi cer. ka šoreiz viņi va-

rēs triumfēt, bet protestanti vairās saniknot pavesta un Francijas uzvarē-

tāju, kas liek savās Nīderlandes provincēs kuriaāt ķeceriem ugunssārtus.

Reichstaga majoritāte ir ķeizara puse un cenšas piespiest reformētos akcep-

tēt kompromisa formulu, kas faktiski likvidē visus reformācijas iekaroju-
mus. Luterāņi to noraida, iesniedz protestu*) pret majoritātes nelikumīgo rī-

cību un uzstāda te/i. ka ticības lietas esot jāļauj katram izvelēs brīvība un

ka te nevarot būt par saistošiem ne majoritāte, nedz minoritāte. — Apzinā-
damies briesmas, kuras viņiem draud no katoļu puses, protestanti steidz no-

slēgt Šmalkaldes pilsētā savienību savas ticības un politisko interešu apsar-

dzībai. Organizējas arī Dienvid-Vācijas reformētie, kas jūtas sevišķi apdrau-

dēti un meklēdami kara talciniekus, lūko pieslieties tveices reformētiem,

kuius šai laika vada (Vngli. (Ap ŠO pašu laiku notiek jau minēta apspriede

Mārburgā starp Luteru un Cvingli, kurā cer panākt abu reformācijas novir-

zienu apvienoša nu.)

Protestantu stāvoklis kļūst ļaunāks. 1530. g. ķeizars atkal ierodas Nā-

cija un sasauc Augsburgā reichstagU, kura uzdevums ir ar labu vai ļaunu

atgriezt reformētos atpakaļ Romas baznīcas klēpī. Pāvesta legāti dara visu,

lai piedabūtu ķeizaru pie represijām pret protestantiem un inkvizīcijas ie-

vešanas Vācijā. Šiem pūliņiem ir zināmi panākumi un ķeizars runa reiens-

tagā uz reformētiem visai bargu valodu. Abām partijām ir jau iepriekš pa-

vēlēts rakstiski iesniegt savus uzskatus ticības lietās. Protestanti iesniedz

•) Sakot no šī reichstaga reformētos sāk saukt par protestantiem.
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savus, kas dabūjuši „Augsburgas ticības apliecības" nosaukumu. Reichstaga
vairākums ir ķeizara un kātoju pusē un vienošanos nepanāk; majoritātes
lēmums pavēl protestantiem tūliņ padoties. Protestanti beidzot steidz apvie-

noties un dienvidnieki, kas līdz šim vairāk turējušies pie Cvingli uzskatiem,

tagad akceptē Lutera mācību par sv. vakarēdienu. Augšvācijas pilsētas, re-

dzēdamas, ka Šveicē reformācija pagaidām zaudējusi cīņu, metas Šmalkaldes

savienības apkampienos. Savienībā ietilpst Saksijas hercogs, dažas sīkākas

firstu valstis un 14 pilsētas ar Libeku, Brēmeni, Strasburgu un Magdeburgu

priekšgalā — Ķeizaram ir jārēķinās ar šiem pretiniekiem kā nopietnu spēku

jo vairāk tāpēc, ka arī katoļu firstu rindās briest opozicija pret ķeizara
tieksmēm pēc absolūtas varas.

Dodamies 1531. g. projām no Vācijas, ķeizars liek vēlēt savu brāli Fer-

dinandu par Romas ķēniņu, lai stiprinātu brāļa-reģenta autoritāti. Saksijas

kūrfirsts nav piedalījies vēlēšanās un steidz pret tām protestēt; to pašu dara

viņa sabiedrotie un arī Bavārijas Vitelsbachi, kas cerējuši dabūt šo amatu

savai ģintij; tai pašā gadā viņi slēdz ar Šmalkaldes savienību līgumu, kuram

netieši piebiedrojas arī Dānijas ķēniņš Frīdriķis [. Beidzot sāk meklēt

šmalkaldiešu draudzību arī Francijas valdnieks. —

Opozicija pret ķeizaru sāk briest visās Vācijas malās; paceļas balsis,
ka ķeizara kronēšana, kas notikusi gadu iepriekš Boloņjā, neesot likumīga,

jo viņā nav bijis klāt neviens no Vācijas kūrfirstiem; daudzi jūtas aizvainoti

arī tāpēc, ka Kārlis 11. traktē Vāciju kā savas pasaules impērijas vienkāršu

sastāvdaļu, nevis kodolu, par kuru faktiski ir palikusi Spānija. — Ķeizars

nevar izvest pret protestantiem nodomātās represijas, nevien tāpēc, ka viņi

kļuvuši par reālu spēku, bet arī aiz tās vainas, ka šis spēks viņam nepiecie-

šami vajadzīgs cīņai pret turkiem. — Sultāns negrib dzirdēt par mieru un

cīņa starp viņu un ķeizaru, kas sākusies Vidus jūras zemēs, kuras nesen kļu-

vušas par Habsburgu dinastijas piederumu, draud aizķert arī Vācijas au-

strumus. — Arī jaunais Romas ķēniņš Ferdinands ir spiests runāt ar pro-

testantiem maigāku valodu, jo bez viņu palīdzības tam nav izredzes noturē-

ties Ungārijas rietumos, kuras austrumi jau atrodas turku varā.

1529. g. turku armija pienāk pie Vīnes. Sultāns ir nozvērējies padzir-

dināt savas armijas kaujas zirgus Reinas ūdeņos. — Suleimans zin, ka Vā-

cijā plosās ticības jukas un ka starp ķeizaru un firstiem nav vienprātības.

Kristīgo Eiropu pārjem šausmas un pat pāvests kļūst piekāpīgāks pret

luterāņiem, likdams saviem teologiem caurskatīt Augsburgas ticības aplie-

cību un noskaidrot, vai tiešām nebūtu vēl iespējams kompromiss. Arī ķei-

zaram pāvests ieteic saprašanos ar protestantiem; ķeizars ir spiests to darīt,

jo viņa vecais ienaidnieks Francis L brāļojas ar reformētiem vācu firstiem

un ir gatavs trešo reizi mēģināt kara laimi. Starp ķeizaru un protestantiem

sākas sarunas, kurās ķeizara diplomāti gūst panākumus un 1532. g. Nirn-

bergā ķeizars slēdz ar protestantiem ticības mieru, kuram jāpaliek spēkā

līdz sinodes vai jauna reichstaga sanākšanai. —

Guvis sev Vācijā drošāku aizmuguri, ķeizars var vērst visus savus spē-

kus pret turkiem un atsit viņu jauno uzbrukumu Austrijai. Viens pēc otra

seko Kārļa ekspedīcijas uz Alžiru un Tunisu, kurās galveno lomu spēlē spāņu

kara pulki. — Spānijas svelmainā un neiecietīgā gara elpa kļūst manāma

jau arī Vācijā, pirmā kārtā Habsburgu zemēs. —

Aizjemts ar turku kariem, ķeizars liek pagaidām mierā vācu protestan-

tus; Romas ķēniņš Ferdinands arī nevar domāt par represijām, jo ir iestidzis

nebeidzamos robežkaros ar turku valsti un viņas vasaļu Jāni Zapolju. Habs-
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burgu varas pieaugums Eiropā, kas spiež katoliskos Vācijas firstus tuvinā-

ties saviem protestantu kollēgām, mudina stāties sakaros ar Šmalkaldas sa-

vienību arī Dānijas valdinieku un pat Zviedriju. Vācu firsti joprojām uz-

tur sakarus ar Francijas ķēniņu, ķeizara Kārļa nāvīgo ienaidnieku.

Ārēji liekas, ka vācu protestantu pozicijas kļūst arvienu stiprākas un

ka viņām nekas nevar draudēt. Vadoņu starpā tomēr nav vienprātības un

ģimenes lietas dzen Hesenes Fīlipu pāriet ķeizara piekritēju lēģerī. Ar šo

nodevību ir atjemts šmalkaldes savienībai viens no viņas stiprākiem bal-

stiem un katoļi var domāt par pāriešanu uzbrukumā. Pirmais ķeizara trie-

ciens ir domāts Klēves hercogam, kas ticis par Geldernas provinces manti-

nieku un prasa to atpakaļ no ķeizara rokām. Ķeizars sūta pret hercogu karā

40.000 vīrus un pēc divām nedēļām vasals ir spiests padoties; citi vācu firsti

nepakustina sava amata brāļa labā ne pirksta.

Pārliecinājies, ka Šmalkaldes savienības iekšējais stiprums eksistē tikai

fantāzijā, ķeizars paliek drošāks un izspēlē pret protestantiem otru trumpi:

apellēdams pie viņu patriotisma, tas uzsāk jaunu karu pret Franciju, kuras

ķēniņš ir slepens šmalkaldiešu sabiedrotais, un protestantu firsti ir tik tuv-

redzīgi, ka pašu rokām palīdz ķeizaram noveikt Franciju. Francis L mier-

līgumā atsakās no biedrošanās ar Vācijas firstiem un Turcijas sultānu. —

Ķēniņa diplomātiem izdodas dabūt Kārļa V. pusē arī Dāniju, un 1545. g. no-

slēgt Adrianopoles pamieru ar Turciju.

Tagad beidzot ķeizaram ir brīvas rokas un viņš var izrēķināties ar pro-

testantu firstiem pašā Vācijā. — Pāvestu, kuram netīk ķeizara nostiprināša-

nās Ziemeļ-Italijā un Apenīnu pussalas dienvidos, ķeizars padara par savu

draugu, to slepeni informēdams par saviem nolūkiem attiecībā pret Vācijas

protestantiem. — Pāvests sūta ķeizaram savu svētību, prāvu naudas summu,

un solās no savas puses izrīkot 12.000 karavīru.

Pašā Vācijā ķeizaram ir izdevies gūt jaunus panākumus vii padarīt par

savu draugu vienu no spējīgākiem protestantu firstiem, hercogu Moricu, to

vilinot ar izredzēm dabūt kūrfirsta cepuri, pēc tam, kad būs sakauts Morica

radinieks, kūrfirsts Frīdriķis, stiprākais protestantu balsts Ziemeļ-Vācijā.

Karš starp ķeizaru un šmalkaldiešiem sākas 1546. g. rudenī; hercogs

Morics atklāti pāriet savu ticības brāļu ienaidnieku pusē. Šī nodevība iz-

jauc visus protestantu kara plānus; nākamā gada pavasarī Morics un Ferdi-

nands sakauj Saksijas kūrfirstu un atjem tam visas viņa pilis. Šmalkaldes

savienība pēc 15 gadu ilga mūža ir beigusi eksistēt un Vācija guļ uzvarēta

pie ķeizara kājām. Kārlis V. uzliek protestantu pilsētām un firstiem milzī-

gas kontribūcijas un visādi cenšas tos pazemot. Tad viņš stājas pie katoļu

baznīcas atjaunošanas darba un pirmā kārtā apspiež reformāciju Ķelnes

archibīskapi jā, kuras kūrfirsts-archibīskaps ir sācis svērties uz luterāņu pusi

un domāt par hercoga godu.

1547. g. vasarā ķeizars svin uzvaru pār visiem viņa pretiniekiem Vā-

cijā, bet pagaidām nemēģina izdeldēt reformāciju, kas laidusi valsts zieme-

ļos dziļas saknes. Viņš cer, ka protestanti paši no sevis atgriezīsies katoļu

baznīcas klēpī, sevišķi pēc tam, kad Trientes (Trentino) koncils būs šķīstījis

šo baznīcu no viņas trūkumiem un klēriķu netikumiem. (Pats koncils ir sā-

cies jau 1545. g., bet pāvests visiem līdzekļiem cenšas aizkavēt baznīcas re-

formēšanas darbu un ievadīt to sev tīkamās sliedēs. Romas kūrija

ir katēgoriski pretim celibāta atcelšanai, vakarēdienam abos veidos un na-

cionālā elementa stiprināšanai kulta lietās. Ķeizars būtu ar mieru šais jau-

tājumos nākt protestantiem preti, ja tikai šī piekāpība palīdzētu atjaunot



kristīgās Eiropas garīgo vienību. Pāvests un katoļu fanātiķi turpretim cer

panākt uzvaru cīņas, nevis kompromisa ceļā un dibināti baidās, ka ķeizars

grib gūt zināmu noteikšanu baznīcas lietās uz paša pāvesta rēķina.).

Trientes koncils, kas ilgst ar pārtraukumiem 1545.—1563. g., un pār-

dzīvo veselus trijus pāvestus, ir pilns spāņu fanātisma, kas ieviesies Itālijā
līdz ar viņas nākšanu atkarībā no Spānijas un pamazām iekarojis pašu Ro-

mu, kur sāk darboties pēc Kastilijas parauga organizētā inkvizīcija. Katoļu
baznīca vispirms pāriet kontruzbrukumā pret reformācijas kustību pašā Itā-

lijā un arī Trientes koncila pēdējo lēmumu nolūks ir stiprināt iekšēji un

ārēji katoļu baznīcu, padarīt viņu par ecclesia militārus, par reformācijas

apkarotāju. —
Šis koncils atmodina XVI. g. s. pāvestus no viņu pagrimšanas

sīkajās Itālijas dinastu ķildās, atgādina tiem viņu priekšteču lielos mērķus

un dod Romas kūrijas politikai jaunu plašāku lidojumu. Katoļu baznīca

noskārst, ka pretuzbrukums ir labākais aizstāvēšanās līdzeklis, un ka viņai

jācīnās, ja tā negrib bojā iet.

Pec Kārļa uzvaras par Vācijas protestantiem viņam šķiet, ka tas ir sa-

sniedzis savas varas kalngalus.
Tad nak reakcija.

Ķeizars ir pārvērtējis savus panākumus karā pret protestantiem, un ne-

noskārst, ka par viņa uzvaru tam jāpateicas galvenā kārtā vācu firstu sav-

starpējām ķildām. Viņš sāk rīkoties Vācijā kā patvaldnieks, nerēķinās ne-

vien ar ienaidnieku, bet arī ar draugu un neseno sabiedroto prasībām, ne-

rēķinās arī ar valsts konstitūciju. Viņš neredz, ka centrifugālās tendences

Vācijā ir pārāk stipras, lai viņa roka tās spētu pārvērst par centripetālām;

ķeizars neredz, ka viņa rīcība spiež apvienoties katoļu un protestantu fir-

stus. Sekas no šīs tāļredzības ir 1552. g. firstu sacelšanās.

Kurnēšana pret ķeizara politiku ir kļuvusi skaļāka jau 1548. g., iepriekš,

kad ķeizars vairs neslēpj vēlēšanos, atstāt Vācijas ķeizara godu dēlam Fī-

lipam. Šī vēlēšanās viņu saved konfliktā ar paša brāli Ferdinandu un ķei-

zars beidzot ir spiests piekāpties. Abi brāļi vienojas, ka pēc Kārļa nāves

Ferdinands kļiis Romas ķeizars, bet savukārt atstās troni Fīlipam, nevis sa-

vam dēlam Maksimilianam.

Par ķeizaram naidīgas firstu kustības dvēseli paliek tas pats Morics,

kurš Šmalkaldes karā nodevis savus ticības brāļus un kā nodevības algu

iedevis Saksijas kūrfirsta cepuri. Viņš jūtas aizvainots, jo ķeizars nav pil-

dījis visus viņam dotos solījumus. Morics tomēr prot veikli apslēpt ķeiza-

ram savus īstos nodomus, izlikdamies joprojām par uzticamu vasaļu, — un

ķeizars tam uztic pat kara pulku vākšanu, kaut gan spiegi nebeidz brīdināt

ķeizaru. —

Lai varētu labāki sekot Trientes koncila gaitai, ķeizars ir apmeties

Insbrukā (Ziemeļ-Tirolē). Krāpdams ķeizaru jauniem padevības zvērastiem,

Morics turpina vākt karaspēku. Tad arī Morics nomet masku un atklāti pār-

iet firstu pusē. — Vidutāja lomu starp firstu koaliciju un ķeizaru uzjemas

Ferdinands. Firsti noslēdz Linčā ar Ferdinandu ieroču pamieru, bet paši

cer izlietāt pamiera laiku, lai sagūstītu veco ķeizaru, kuram nav pie

rokas karaspēka. Tikai Morica kara kalpu sadumpošanās glābj ķeizaru no

krišanas Saksijas kūrfirsta gūstā. Visu pamests un atstāts, ķeizars bēg pāri

Alpiem uz Karintiju.

Sitieni, kas ķer ķeizaru viens pēc otra, galīgi salauž viņa enerģiju un

sit tā pašmīlībai nedziedināmas rētas. Kārlim V. nav spīdošu panākumu arī

jaunajā karā pret Franciju. Viņš beidzot nolemj atmest visām pasaulīgām
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lietām ar roku un 1554. g. atsakās no Vācijas valdnieka goda par labu brālim

Ferdinandam, pārējās zemes viņš divus gadus vēlāk atdod dēlam Fīlipam un

meklē mieru kādā Spānijas klosterī, no kura viņu aizsauc nāve jau 1558. g.

1555. g. Augsburgas reichstags publicē līgumu starp Ferdinandu un ka-

toļiem no vienas, un Augsburgas konfesijas piekritējiem no otras puses, kom-

promisa formulu, pēc kuras ticības lietu kārtošanu atstāj katras zemes firsta

kompetencei, pēc formulas: cujus regio, eijus religio (kā vara, tā ticība). —

Turku kari saista Ferdinandam rokas un firsti kļūst par gandrīz neatkarī-

giem valdniekiem; ķeizara vara pār tiem vairs pastāv tikai vārda un ie-

raduma pēc.

Reformācija un Vācijas firstu separātisms ir kļuvuši par Kārļa V. gal-

veno klupšanas akmeni viņa ceļā uz kundzību pār visu zemes lodi, Bet

luterānismam arī neizdodas visumā reālizēt tos mērķus, kuru dēļ reiz pie-
teicis pāvestam un Romai cīņu Vitenbergas reformātors. Nokratījis Romas

aizbildniecības žņaugus, luterānisms krīt atkarībā no laicīgās varas. Firsti,

kas vidus laikos ir cīnījušies blakus pāvestam pret ķeizara tieksmēm ietil-

pināt baznīcas lietas savas varas kompetencē, tagad iet agrāko Hohenštau-

fenu ķeizaru ceļus, reizē triumfēdami pār ķeizaru no Habsburgu ģints. Lu-

terānisms kļūst par vienu no Vācijas iziršanas veicinātājiem un luterāņu baz-

nīca paliek par firstu kalponi. — Aiz tīri materiāla aprēķina pāriet Spānijas

pusē Dānijas un Zviedrijas valdinieki, un pēdējais vācu ordeņa lielmestrs

kļūst par laicīgu hercogu. (Tādas pat izredzes ir bijušas arī Valteram fon

Pleteribergam Māras valstī, tikai viņš nav riskējis spert izšķirošo soli.). —

Kāre iedzīvoties uz baznīcas zemju rēķina, nevis dziļa iekšēja pārliecība mu-

dina pāriet ziemeļu ķēniņus un daudzus Vācijas firstus luterāņu lēģerī. Re-

formācija pati par sevi nekļūst no šiem ārējiem sasniegumiem dziļāka, bet

drīzāk gan seklāka; pāvesta vietā luterānisms ir ar Vitenbergas reformātora

ziņu un piekrišanu dabūjis sev uz kakla desmitiem jaunu kungu, un Romas

diktātūru aizvieto ar laicīgo valdinieku diktātūru ticības lietās. Monarchi-

skais princips, pēc kura reālizēšanas centušies Romas pāvesti, svin uzvaru

arī luterānismā, tikai šis princips garīgās nokrāsas vietā te ir dabūjis lai-

cīgu nokrāsu.
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V. Jezuītu ordenis.

Vācijā ticības lietas arvienu vairāk plūst kopā ar politiskajiem jau-

tājumiem un protestantu firsti sāk izmantot reformācijas kustību šauri ma-

teriālas dabas mērķu sasniegšanai, un ticības entuziasms protestantu vidū

sāk it kā atslābt un to redz no jauna uzliesmojam tikai Nīderlandes brī-

vības cīņās un franču hugenotu karos pret pēdējiem Valua un franču tautas

katolisko vairākumu. Tiesa, arī te protestantisma idejas ir cieši savijušās

ar politiskām idejām, kaut larī cēlākam nekā tās, zem kuru žņaugiem ir

sācis samērā agri novīst sākumā tik zaļais reformācijas koks Vācijā.
Tad sāk celties dienvidu pusē jauns un bīstams reformācijas ienaid-

nieks, kas nostiprina katoļu baznīcas pamatus, ar sekmēm pāriet kontruz-

brukumā uzvaru pēc uzvaras. Tas ir jezuītu ordenis.

Romāņu katoļu baznīcas hierarchija un dogmas šķiet ir iegājušas ro-

māņu tautām asinīs. Tāpēc arī reformācijas kustība gūst Pirenēju un Apen-

nīnu pussalā piekritējus tikai augstākajos sabiedrības slāņos: spāņu tauta

ir pilna drūma ticības fanātisma, kas viņu pārjēmis gadu simteņiem ilgajos
karos pret musulmaņiem, bet itāļu zemāko slāņu kristīgā ticība ir vāji

maskēts pagānisms, un ticības priesteriem kā vidutājiem starp cilvēku un

Dievu joprojām ir neizmērojami liela loma, cik necienīgi šie priesteri arī ne-

būtu katrs par sevi. — Ar katoļu baznīcu vairas sanākt atklāta ienaidā arī

vairums itāļu humānistu; Roma, kristīgās pasaules galvas pilsēta, ir vairākus

gadu desmitus viens no renesanses mākslas un humānisma centriem, kurā ar

pāvestu svētību un piekrišanu mākslinieki dzied krāsās slavas dziesmas cil-

vēka ķermeņa skaistumam, atdarinādami savu madonnu sejās pāvestu mī-

ļāko un meitu vaibstus.

Kā redzam, kūrija, kas pati dzimusi no Romas impērijas celma, prot sa-

dzīvot mierā arī ar tiem, kas cenšas panākt antīkās mākslas un antīkās pa-

saules dzīves prieka atdzimšanu.

No šīs sabiedrības, kas jūsmo par romiešu un grieķu skulptūrām, Ovida

dzeju un seno filozofu darbiem, nevar nākt tie spēki, kas varētu uzsākt cīņu

pret reformāciju un lūkot apturēt viņas kustību, [tāļu tauta kā jau minē-

jām, ir priekš tam pārāk pagāniska un viņas augstākās sabiedrības spēkus

izšķiež izlaidīgais dzīves prieks. — Katoļu baznīcas glābiņš ir nācis no drū-

mās Spānijas puses, kur krusts un zobens ir gadsimtiem ilgi bijuši uzticami

cīņu biedri.

Jezuītu ordeņa dibinātājs ir Injigo (lgnacijs) Rekalde dc Loiola, dzimis

baskietis un jaunības gados brašs karavīrs. Cīnoties Kārļa V. armijas rin-

dās Loiolu pie Pamplonas cietokšņa (Navarrā) smagi ievaino. Palicis par

kropli, viņš meklē citu darba lauku savai enerģijai un sākumā grib doties
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svētceļotāja gaitās uz Jeruzalemi. Tad viņš grib vispirms iekšēji šķīstīties, un

to sāk piemeklēt vīzijas, viņš krīt ekstāzē un dienām un naktīm redz krustā

sistā tēlu. — Loiola nāk pie atziņas, ka miesas nokaušana nav nepieciešama
lieta, bet ka ticīgais var būt ticības kareivis, ārēji nepārtraukdams visus sa-

karus ar laicīgo pasauli. 1528. g. Loiola ierodas Parīzē studēt teoloģiju. —

Viņš nāk īstā laikā, jo no Sorbonnas ir padzīti humānistu profesori un re-

formēto studenti. — Loiola pavada Parīzē 7 gadus, cieši sadraudzēdamies

ar saviem tautiešiem, arī studentiem: Franci Ksavjē, Lainesu, Salmeronu un

citiem. 1534. g. viņi sanāk Monmartrā un savstarpēji dod svinīgu solījumu —

cīnīties par katoļu baznīcas ideāliem un stāties pāvesta rīcībā kā ticības ka-

rotāji. Loiola dodas ar saviem mācekļiem, kurus viņš dēvē par Jēzus kom-

pāniju, uz Romu. Romā šos sapņotājus uzjem neuzticīgām acīm, bet kūrijas

Pāvests Pauls III.

(Ticiana glezna Neapoles muzejā.)

aprindas drīz noskārst, par kādu varenu ieroci katoļu baznīcas rokās var kļūt
šie spāņu fanātiķi, un pāvests atļauj tiem dibināt jaunu ordeni, kura mērķi ir:

pagānu atgriešana, iekšēja misione, sociālas reformas, mīlestības darbi un grē-

ku sūdzētāju uzklausīšana. — Jau divus gadus pēc ordeņa dibināšanas Jēzus
brālība ir kļuvusi par tādu spēka faktoru, ka ar viņu sāk rēķināties visi ka-

toļticīgie Eiropas valdinieki.

Jezuītu ordeņa statūti visumā atgādina karaspēka disciplināro regla-

mentu:'akla paklausība vadonim ir jezuīta pirmais pienākums. Nodarbo-

šanās ar zinātni ir teicama lieta, ja to piekopj nevis tīrās zinātnes labad,

bet lai varētu palīdzēt līdzcilvēkiem un vairotu katoļu baznīcas varenību.

Teoloģiskās studijās stingri jāturās pie vulgātas; cenzēta bībele, no kuras iz-
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mestas dažas vietas, kas nesaskan ar katoļu dogmām; jezuītiem nedrīkst būt

privātīpašuma; tāds ir atļauts vienīgi ordenim. Ordeņa priekšgalā atrodas

ģenerālis, kas ir ordeņa gribas iemiesojums; ģenerālis dod pāvestam uzti-

cības zvērastu un nav nevienam citam atbildīgs.

Jezuītu pirmais lielais triumfs ir viņu uzvara Trientas koncilā, kur tie

sāk aizstāvēt pāvesta nemaldības principu un panāk katoļu baznīcas iekšējo

atjaunošanas. Kopš koncila slēgšanas par ordeņa galveno uzdevumu kļūst

reformācijas apkarošana. Šo karagājienu jezuīti sāk no Vācijas, mezdamies

droši iekšā katoļu baznīcas atkritēju lēģerī un pirmā kārtā cenšas atkarot

zaudētās katoļu pozicijas Austrijas Habsburgu zemēs un Reinas baseinā. Va-

dīti no vienas nelokāmas gribas, tiekdamies preti noteiktam mērķim, jezuīti

kļūst reformētiem par ļoti bīstamiem pretiniekiem; tāpat kā kalvinisti, viņi

ir noskārtuši izglītības lielo nozīmi grandiozajā divu naidīgu pasaules uz-

skatu cīņā; ir vieni, ir otri atzīst, ka cīņā ticības labad var pielietāt visus

līdzekļus, jo liels mērķis šķīsta viņa sasniegšanai lietātos līdzekļus no vi-

siem zemiskuma sārņiem. — Jezuītu ordenis un kalvinisti ir galvenie lielo

ticības cīņu izcīnītāji.
Ir vēl otrs kontrreformācijas cīnītājs, kas cenšas apturēt protestantisma

izplatīšanos, mēģina izdeldēt ar ugunssārtiem un bruņotas varas palīdzību.

Tas ir Spānijas ķēniņš Fīlips 11., kuram pieder arī Nīderlande, Franškontē,

Mīlana, Neapole, Sicīlija, Sardinija, Jaunā Pasaule un vēlāk arī Portugāle ar

visām viņas kolonijām Indijā un Āfrikā.
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VI. Fīlips II.

Fīlipu viņa tēvs jau no jaunības ir mēģinājis iepazīstināt ar valsts lie-

tām un jau tad ir veidojies despotiskais raksturs, flegmātisks un reizē tomēr

pilns iekšēja fanātisma. Vienmēr noslēdzies sevī, auksts un ārēji mierīgs,
šis valdinieks ir viens no tiem lielajiem XVI. g. s. vīriem, kuru ēnas, bieži

vien drūmas un asiņainas, sniedzas pāri visai Eiropai.

leslēdzies Eskorialas klostera cellē un rādīdams savu seju tikai retiem

uzticības vīriem vai veciem sulaiņiem, Fīlips 11. pavada savus pēdējos mūža

gadus tikpat neatlaidīgā darbā kā vīra dienas un jaunību. No šīs celles iet

rīkojumi viņa diplomātiem visās Eiropas malās, un uz neredzamā ķēniņa
kommandu maršē nāves cīņā spāņu rūdītie bataljoni, kuriem nekas nespēj

ceļā stāt. Neviens no Eiropas valdiniekiem nav bijis tik tuvu tās idejas

realizēšanai, kuru savā laikā spraudis un tomēr nespējis padarīt par tieša-

mību ķeizars Kārlis V., kā viņa dēls un zemju mantinieks. Šī ideja ir pa-

saules impērija, kundzība pār visu zemes lodi un protams, arī pār Eiropu.

Vēl XVI. g. s. pēdējā ceturkšņa sākumā Spānijas priekšā ir spiestas locīties

ļoti daudzas Rietum-Eiropas valstis, ja nespēj izvest Fīlipa, plānus spāņu ar-

mijas ieroči, tur gūst uzvaru viņa zelts, kas nācis no Jaunās Pasaules rak-

tuvēm. — Tikai „neuzvaramās armādas" bojā iešana glābj Franciju, Hollandi,

Itālijas sīkās valstis un Angliju no izredzēm kļūt par Spānijas vasaļ-

valstīm.

flegmātisks, nesatricināms lielākos piemeklējumu brīžos, auksts un vien-

mēr noslēdzies sevi ir bijis šīs valdinieks, kas nav pazinis līdzcietības pat

pret dēlu. brāli un sevi pašu, nemaz nerunājot par tautām, kuru likteņi bija

nokļuvuši šī ķēniņa rokās. — Fīlipa garīgajā sejā var saskatīt tikai divas

daudz maz cilvēcīgas īpašības: viena no tām ir mākslas cienīšana, otra —

jūteklība, kas dara šo drūmo ķēniņu par dāmu draugu arī vecuma dienās,

un zināmā mērā disharmonē ar viņa lielo dievbijību.

Savus ministrus Fīlips labprāt nemēdz mainīt, ne jau tāpēc, ka viņš spētu

just pret tiem simpātijas vai pateicību: šīs jūtas viņam ir pilnīgi svešas. —

Fīlips tur nekam nederīgus valsts vīrus amatā gadiem ilgi pēc tam, kad ir

pārliecinājies par viņu nederību: viņš to dara tāpēc, ka negrib rādīt citiem

(un atzīties pats sev), ka ir maldījies savu padomnieku izvēlē. Tāpēc arī

daudzi ministru grēki paliek nesodīti, kaut gan tie ir labi zināmi ķēniņam.

Viņš atlaiž savus ministrus no amata tikai tad, ja pats jūtas viņu aizvainots,

vai arī ja tam radušās aizdomas, ka ministri tīšu prātu rīkojas pretēji ķē-

niņa nolūkiem. — Lielo aristokrātiju viņš cenšas visādi pazemot un nepielaiž

pie valsts lietām. Zemes, kuras klausa Fīlipam, pārvalda birokrātijas apa-

rāts, un neviens svarīgāks lēmums nestājas spēkā, pirms nav celts priekšā
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paša ķēniņa pārbaudīšanai un nav dabūjis tā apstiprinājumu. Ķēniņš grib
zināt un rīkot visu. arī sīkumus, un ikdienas stundām ilgi lasa cauri valsts

aktis, izraibodams viņu malas savām piezīmēm. Ķēniņš strādā no rīta līdz

vakaram, un tomēr svarīgi lēmumi, kuru novilcināšana ir bīstama un var nest

lielu nelaimi, gaida mēnešiem ilgi uz ķēniņa rezolūciju: gaida nevien tāpēc,

ka ķēniņš nespēj visus rakstus caurskatīt, bet arī aiz tās vainas, ka Fīlips

līdzīgi visiem aprobežotiem cilvēkiem vilcinās ar izšķiršanos, vilcinās vien-

kārši tāpēc, ka viņam patlaban nav nobriedusi atziņa par projekta derī-

gumu vai nederību, bet viņa lepnums ķēniņam neatļauj prasīt citiem padomu.

Hercogs Alba.

(Glezna Amsterdamas muzejā)

— Tas pašas aprobežotības de| Fīlips grib būt nelokāmi konsekvents un

stūrgalvīgi turās pie reiz piejeinta lēmuma arī pēc tam, kad apstākļi ir jau

mainījušies un jāmaina arī politika. — Vilcināšanās izšķirties un spītīgais

trulums, ar kādu ķēniņš atsakās atzīt savas kļūdas, ir lielā mērā veicinājuši

Fīlipa plānu iziršanu un noveduši Spānijas lielvalsti pie sabrukuma.

Fīlipam patīk, ja viņa ministri visai labi nesatiek: viņš tic, ka tādā ga-

dījumā tie nevarēs viņu piekrāpt un būs lielāka autoritāte. — Fīlipa valdības
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sākuma starp viņa padonin'ekiem paši spilgtākie ir princis Eboļi un Fer-

nando dc Toledo — slavenais hercogs Alba, Vecas spāņu augstmaņu ģints

atvase, lepns un skarbs virs. bet rūdīts |)olitiķis un ķēniņam absolūti uzti-

cams kara vadonis, tikpat fanātisks katoļu ticības un monarchijas aizstāvis,

kā pats Fīlips 11.

Fīlips tomēr nav labs katolis ši vārda vidus laiku vai tagadējā nozīmē:

viņš grib būt nevis paklausīgs baznīcas dēls, bet viņas aizstāvis un laicīgais

galva tin cenšas iespaidot nevis viņas politiku, bet arī dogmatiku. No otras

puses viņš gandrīz pilnīgi atsvabina spāņu garīdzniekus no pāvesta iespaida,
paturēdams iespaidošanas tiesības sev, un padara Spānijas bīskapus un baz-

nīckungus par akliem ieročiem. Vienīga saite starp Romu un spāņu baz-

nīcu paliek tikai ticības, nevis organizācijas kopība. Neviena valsts jau-

nākajos laikos nav baudījusi pār kātoju baznīcu tik lielu varu. ka Fīlipā ĪI.

Spānija. Pāvesti, kurus Filips uzskats par vājākiem katoļu ticības balstiem

nekā sevi pašu, spiesti kļūt par viņa politikas ieročiem palīdzēt viņa plā-

nu reālizēšanā. Nevien Fīlipam, bet ari viņa pēcnācējiem kaloļu ticības bal-

stīšana šķiet reize nacionāla lieta un pienākums; viņi izlietā visus spēkus, lai

uzturētu šo ticību negrozītu. Tādā kārtā Spānijas Habsburgu absolūtisms

ir stipri maisīts ar ticības fanātismu, šis fanātisms piešķir sevišķi Fīlipa 11.

politikai daimonisku enerģiju un nežēlīgu cietsirdību, jo ķēniņš turās pie
ieskata, ka aizstāv Dieva lietu un tās labad var laist cīņā visus līdzekļus. —

Līdz ar to Fīlips ir uzminējis savu kastiliešu pasaules uzskatus: kastilieši

jūtas sevišķi tuvi ķēniņam, jo vairāk tāpēc, ka viņš labprāt izvēlas no viņu

vidus savus padomniekus un pavēļu izpildītājus. Kastiliešiem šķiet, ka viņi

ir Dieva izraudzītā tauta, kurai lemts ar zobenu vienā un krustu otrā rokā

iekarot pasauli tin pār to valdīt, Dievam par slavu un par godu Spānijai. —

Un tomēr šai dziņā pēc pasaules virskundzības slēpjas priekš Spānijas lielas

briesmas, jo v iņas piederumu platība Fīlipam kāpjot tronī jau ir tik liela,

ka tos nākas grūti saturēt kopā; zčm Spānijas ķēniņa skēptra ir apvieno-

jušās dažādas zemes ar dažādām attīstības pakāpēm un dažādām kultūrām, —

pati Spānija un Nīderlande, puse Itālijas, un C'entrāl- un Dienvid-Amerika.

Tik plašai zemju apsardzībai ir vajadzīga milzīga armija, un Spānijai jāiz-

mētā savi speķi pa dažādam pasaules malām, no kurām vajadzības brīdī tos

grūti sameklēt kopa: viņas ienaidnieki turpretim parasti ir viengabalainas

valstis, kuru speķi koncentrēti vienkopus, un tā tad karā var panākt vairāk

nekā pa dažādam Firopas malām izsvaidītie Spāni jas v eterāņi. Milzīgās liel-

valsts saturēšanu kopā apgrūtina ar! spāņu raksturs: rādījušies ilgos karos

pret mauriem, kas reizē ir bijuši nevien viņu politiskie, bet arī nacionālie

un ticības ienaidnieki, spāņi ir pieraduši apieties ar citām tautām ar ne-

žēlīgu bardzību un tas vai nu iznīcināt, vai labāka gadījumā izsūkt līdz pē-

dējam. Māksla asimilēt svešas tautas vai mazākais nodibināt ar uzvarētiem

ciešamas attiecības, ir palikusi spāņiem sveša. Amerikā viņi uzstājas kā ie-

karotāji, vietām arī ka iedzimto iznīcinātāji. Itālija un Nīderlandes pro-

vincēs spāņu vara balstās uz cietokšņiem, garnizoniem, bendēm un inkvizī-

cijas tribūnāliem. Spāņi nemeklē saprašanas ceļu. bet cer visu panākt ar

uguns sārtiem un zobena asmeni. Tāpēc ari visas Spānijai pakļautās tautas

nīst savus kakla kungus un ilgojas pēc acumirkļa, kad varēs viņu jūgu no-

kratīt.

Ārēji jemot Spānija joprojām ir stiprākā valsts Eiropā, kur Fīlipam
klausa ap 20 miljonu pavalstnieku (Francijas ķēniņam turpretim tikai ap

10. un Anglijas Elizabetei tikai 5 miljoni). Lielāki nekā visiem citiem kri-
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stīgiem amata brāļiem ir arī Spānijas ķēniņa iejēmumi, bet viņi tomēr ne-

spēj parasti segt visus izdevumus; lai segtu deficitu, valdība lūko i/palīdzēties

ar tituļu, ierēdņu un tiesnešu amatu pārdošanu, un uzliekot pavalst-
niekiem ārkārtējas nodevas.

Savas valstis viņš valda ar dzelzs dūri un aukstu nežēlību. Būdams

triju lielo bruņinieku ordeņu lielmestrs, viņš izlietā ordeņu zemes īpašumus,
lai saistītu pie sevis zemāko muižnieku kārtu. Lielo aristokrātiju spiež cī-

nīties ķēniņa priekšā inkvizīcijas lietpratēji. Pilsētas, kuras joprojām sūta

kortesos katra pa diviem pārstāvjiem, ķēniņš prot dabūt savā pusē ar drau-

diem un deputātu piekukuļošanu. Spānijas viceķēniņiem Neapolē, Sicilijā

un Sardinijā ir tikpat liela vara kā Krievijas ķeizaru ģenerālgubernatoriem.

Gandrīz neaprobežoti valda arī Spānijas ķēniņa varas pārstāvji Milānā.

Elizabete Valuā.

(Dona Karlosa pamāte.)

Galvenais Spānijas lielvalsts balsts ir armija, ar kuru drosmē, izturībā un

disciplīnā nespēj mēroties nevienas citas tā laika kristīgās Eiropas valsts

karaspēks. Spānijas armijā dien izturīgie un bezbailīgie kastilieši, ugunīgie

itāļi un uzbrukumā neatturāmie valloņi. Armiju vada un rīko sava laika

teicamākie ģenerāli. Bataljoni (koronelijas) ir apvienoti pa trim vienā pulkā

(tercijā), kura cīnītāju kopskaits sniedzas pie 3000 vīriem. Katrā pulkā ir

pavisam 12 rotas un apmēram līdzīgs šķēpnieku un strēlnieku skaits; vieglās

arkebuzes vietā pamazām ieviešas smagākā muskete, no kuras var šaut tikai

tad, ja musketieris ir uzstādījis viņas stobra galu uz speciālām zemē iesprau-

stām dakšām, kuras tas vienmēr nēsā līdz. Kavalerija dalās smagos un vieglos

jātniekos un dragūnos, kuru galvenais ierocis ir arkebu/e.
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Spānijai ir nevien teicama armija, bet arī spēcīga flote, parasti ap 70

galēras, kuras dzen uz priekšu vergu un katordznieku cilātie airi, un kuras

katra par sevi ir peldošs cietoksnis.

Fīlipa plašo plānu realizēšanai šie bruņotie spēki ir teicams ierocis un

viņiem Fīlips cenšas pakļaut sev visu Rietum-Eiropu. — Vispirms viņš lūko

dabūt zem sava iespaida Angliju un šai nolūkā apprec viņas ķēniņieni Ma-

riju (no Tudoru ģints), sen noziedējušu vecmeitu, kas pieķeras savam jau-

najam vīram ar verdzisku uzticību un k|ūst par aklu ieroci Fīlipa rokās.

(Pēc Marijas nāves Fīlips mēģina sakumā tuvoties ar precības nolūkiem arī

Elizabetei, lai uzturētu spēkā savas pozicijas Anglijā: no šiem plāniem tomēr

nekas neiznāk un Elizabete vēlāk atklāti pāriet Fīlipa ienaidnieku lēģerī.)

Fīlips nav no dabas apbalvots ar kareivja garu un viņa v ietā ved visus

tā karus ģenerāļi, Fīlipa valdīšanas sākumā viņš sāk karu pret Franciju, un

spāņu karapulki, kuru pavēlnieks ir Savoijas hercogs, kaujā pie st. Kantenas

sakauj Francijas konnetablu Monmoransi un viņa armiju. Spāņi tomēr ne-

mēģina izmantot šo spīdošo uzvaru un frančiem hercoga Gīza vadībā izdodas

padzīt spāņu sabiedrotos — angļus no Kalē pilsētas (1558), kuru nespēj atdot

angļiem arī grāfa Egmonta vadīto spāņu pulku jauna uzvara pār franču

karaspēku. Ir Francijai, ir Spānijai beidzot apnīkst karot, vēl vairāk tā-

pēc, ka abas valstis ir sākusi apdraudēt reformācijas kustību, un viņu ķē-

niņi sak justies kā sabiedrotie. 1559. g. noslēdz t. s. Kato-Kambrezī mier-

līgumu, pēc kura Spānija un Savoi ja atgūst franču iekarotos robežcietokšņus,
bet Francija dabon Mecu. Tulil un Verdenu, trijās bīskapu valstiņas, kas

līdz tam skaitījušās par sv. Romas impērijas piederumu. Francijai paliek

arī Kalē pilsēta.

Noslēdzis mieru ar Franciju, Fīlips vērš skatus uz Itāliju. Puse no

viņas pieder Spānijas ķēniņam, bet otrā ir ļoti liels Spānijas neoficiālais ie-

spaids. Itālijā jau ir sākusies kontrreformācija un pāvests Pauls 111. 1542. g.

ir uzticējis kardinālam Karafam organizēt inkvizīciju pēc spāņu parauga.

Protestantisms, kas vietām laidis dziļas saknes itāļu intelliģencē un aug-

stākajās aprindās, drīz vien ir izravēts, jo vairāk tāpēc, ka tautas masās re-

formācijas kustība te nav guvusi plašāku atbalsi. — Pēc reformācijas apslā-

pēšanas Itālijā nāk spāņu protestantu kaita, un viņus vienu pēc otra nodod

sārtu liesmām: sodīšanā ierodas noskatīties nevien pats ķēniņš sava galma

pavadībā, bet tūkstošiem vienkāršu skatītāju: publiska ķeceru sadedzināšana,

jeb t. s. ticības akts (auto da fē) kļūst spāņiem par tikpat vilinošu spektaklu,

kā tradicionālas vēršu cīņas. Dedzinādams ķecerus no spāņu intelliģences

vidus, Fīlips neaizmirst pie tas pašas reizes izrēķināties ,arī ar v ienu otru stūr-

galvīgu augstmani un pat bīskapu. (Lielinkvīzītors Fernando \aldess ar ķē-

niņa ziņu iemet inkvizīcijas cietuma pašu Spaili jas priniasu. Toledo pilsētas

archibīskapu Korrancu, ko apvaino luteriskā ķecerībā.) — Arī Spānijā tāpat

kā Itālijā reformācijas kustība ir skārusi tikai augstākās vai izglītotākās

šķiras, kurpretim tautas masas joprojām paliek uzticīgas katoļu baznīckun-

giem un katoļu ticībai.

Pēc asiņainās izrēķināšanās ar spāņu protestantiem Spānijas garīgajā

dzīvē kādu laiku valda kapa klusums, jo viens pats drošāks vārds var no-

vest cietumā un sārta liesmās: inkvizīcija ir akls ierocis ķēniņa rokās (zi-

nāmā mērā viņa atgādina krievu ķeizaru politisko policiju, t. s. ochraņku, un

tag. Krievijas valdinieku ..čeka"). Lai valdītu nevien pār pavalstnieku mie-

su, bet arī viņu dvēselēm un celtu augstu mūri starp Spāniju un pārējas Ft-
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ropas garīgo dzīvi, Fīlips, aizliedz saviem pavalstniekiem apmeklēt ārzemju
augstskolas.

Apspiedis reformāciju un opozicijas garu Itālijā un Spānijā, Fīlips cer

panākt to pašu arī Nīderlandē, un ar sakni izravēt ķecerību, lai arī te valdītu

tas pats kapa klusums, kas iestājies Spānijā.

Nīderlandes 17 provinces ir apvienojuši vienā organismā Burgundijas

hercogi un viņu mantinieki Habsburgi, gan mantošanas un pirkšanas, gan

iekarojumu ceļā. (Toreizējās Nīderlandes robežas sniedzas tāļāk uz dien-

vidiem un rietumiem nekā tagad, un pie viņām pieder nevien tag. Hollande

un Beļģija, bet arī Luksemburga, Franču Flandrija, un Artuā un Hennegavas

provinces.) Daļa no šīm zemēm vēl XVI. g. s. sākumā ir nomināli pakļauta

Vācijas, otra daļa Francijas suverēnitātei. Kārlis apvieno visas 17 provinces

patstāvīgā vienībā, kas tikai vārda pēc skaitās par Vācijas impērijas sastāv-

daļu („Burgundijas apriņķis"). Kārlis V. mēģina sistēmatiski ierobežot šo

provinču plašo pašvaldību, bet vairāk diplomātijas, nekā rupjas varas lī-

dzekļiem. Lūkodams atjemt nīderlandiešiem viņu autonomiju, tas cenšas vi-

ņiem visādi glaimot, jem Nīderlandes augstmaņus savā dienestā un pats visai

bieži uzturās šais ziedošajās provincēs, kurās tas par spīti visām protestantu

vajāšanām atstājis nevien diezgan labu atceri, bet arī vairākus nelikumīgus

pēcnācējus.

Lai neuzkrītošā kārtā izvestu savus plānus dzīvē, Kārlis mēģina pro-

vinču saeimu vietā organizēt vienu kopēju Nīderlandes kārtu pārstāvju sa-

pulci, no kuras tam gandrīz nemitīgi jāprasa viens naudas pabalsts pēc otra

savu nebeidzamo karu vešanai. Cik lielas summas Nīderlande ir devusi ķei-

zara Kārļa un vēlāk Fīlipa 11. kasei, to liecina sekošā proporcija: ienākumi

no Nīderlandes ir četras reizes pārsniegusi Spānijas iejēmumus no viņas pla-

šajiem piederumiem Jaunajā Pasaulē.

Par spīti augstajiem nodokļiem, Nīderlandes turība un iedzīvotāju lab-

klājība vairojas. Arī te ir savi nopelni ķeizaram Kārlim, kas pielīdzināji»

Nīderlandes tirgotājus viņu spāņu kollēgām un devis tiem iespēju piedalīties

Amerikas bagātību izmantošanā. Nīderlandieši uzjemas vidutāju lomu starp

Dienvid-Eiropu un jaunuzietajām zemēm viņpus Atlantijas okeāna, un zie-

meļu un austrumu Eiropa» valstīm. Antverpene ir nevien lielākais tā laika

Eiropas tirgus, bet arī mūsu pasaules daļas lielākā osta, kurā drūzmējas kuģi

ar Amerikas un visu Eiropas malu ražojumiem. — Antverpenes rēderejām

pieder vairāk kā 4000 kuģu. — „Pasaule ir gredzens un Antverpene viņa di-

mants", saka kāds tā laika sakāmvārds. Nīderlandes ziemeļu galvenā pilsēta

ir Amsterdama, kas slavena ar siļķu zveju un labības lieltirdzniecību. Nī-

derlandē zeļ arī zemkopība, vadmalas, kruzuļu un samta rūpniecība un ne-

skaitāmi liels ir alus brūžu skaits. Viņas 17 provincēs XVI. g. s. skaitās pāri

par 6000 ciemu, 150 lieli miesti un vairāk kā 200 mūriem apjoztas pilsētas.

Šī zeme ir ziedošākā visā Eiropā un ļoti augsta ir arī viņas iedzīvotāju iz-

glītība: gandrīz visi zemnieki te prot lasīt un rakstīt, bet pilsētās ir sasto-

pami daudzi ar akadēmisku izglītību. Izglītības uzplaukuma tiešas sekas ir

straujā reformācijas kustības izplatīšanās, kuru ķeizars Kārlis V. savā laikā

velti cenšas ierobežot aizliegumiem un uguns sārtiem; reformācijai sevišķi

daudz piekritēju dod flāmu un frīzu ziemeļu un rietumu provinces; tur

pretim nabadzīgākās, valloņu apdzīvotās, kurās liels svars muižniekiem, pa-

liek no reformācijas kustībās diezgan neaizskārtas. — Kļūstot Fīlipam par

Nīderlandes valdinieku, Gelderna un Hollande ir pilnas protestantu; dienvi-
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dos par jaunās mācības centru kļuvusi Antverpene, no kuras protestantu aģi-
tatori dodas uz Flandriju un Brabanti.

Fīlips ir apjēmies izdeldēt ķecerību arī Nīderlande , lai tas maksātu ko

maksādams. Viņa otrā vēlēšanās ir likvidēt šo provinču politiskās brīvības

un privilēģijas un saistīt viņas ciešāki pie Spānijas. Viņš sāk iecelt Nīder-
landes augstākos amatos savus kastiliešus, nevis vietējos, kā to "nosaka kon-

stitūcija, un arī pēc mierlīguma ar Franciju atstāj (atkal pretēji vietējām

konstitūcijām) Spānijas karaspēku. Pats viņš steidzas atgriezties savā Ka-

stilijā, kuras stīvo un drūmo iemītnieku vidū tas jūtas omulīgāki nekā starp
dzīves priecīgajiem nīderlandiešiem. Par Nīderlandes v iceķēniņieni viņš

atstāj Pannas hercogieni Maigi ietu. savu pusmāsu, ko Kārlim V. dzemdējusi

veselīga flāmu zemniece. Uzticama visas lietas savam pusbrālim un fanā-

tiska katole, hercogiene ir spiesta cieši turēties pie Fīlipa dotām instrukci-

jām, jo viņš neuzticas tās tuviniekiem. Reģentes padomē faktiskā vara Arra-

sas bīskapa Granvellas rokās.
— Spāņi nebauda šī vira simpātijas, kaut gan

viņš ir uzticīgs Habsburgu dinastijas kalps. Pārējie valdības vīri ir tikai

Granvellas pavēļu izpildītāji; valsts padomei, kurā piedalās augstākie Nī-

derlandes ierēdņi un zemes augstmaņi, ir atstata visai maza vara.

Nīderlandieši jūtas dziļi aizvainoti: viņu valdinieks ir svešnieks, kuru

tie nesaprot un kurš neliekas gar viņu vēlēšanām ne zinis: Nīderlandes val-

dībā visa vara pieder svešiniekiem, un tā pati balstās uz kāļa pulkiem, ku-

ros viss karavīru vairums nav dzimuši nīderlandieši. Visu šo ārzemnieku

uzturēšanai nīderlandieši ir spiesti maksāt smagus nodokļus un piedevām vēl

maksāt ikgadus milzīgas summas savam tālajam ķēniņam, kujš. spriežot pēc
visām pazīmēm, lāga neieredz savus ziemeļu pavalstniekus.

Nemiers tautā aug un miermīlīgā luterānisma vieta arvien vairāk sāk

iesakņoties kareiviskais kalvinisms. Augstmaņi, kurus tagad nobīdījuši pie

malas spāņi un itāļi, nevar aizmirst vecos laikus, kad viņus labprāt pulcinājis

ap sevi ķeizars Kārlis V., un cenšas uzpūst tautas nemieru gaišās liesmās. —

Viens no šo aizvainoto augstmaņu vadoņiem ir Oranijas princis Vilhelms, ku-

ram Nīderlandi1 zemes īpašumi, Vēss kalkulētājs, rūdīts intrigants un pēc

dabas ļoti godkārīgs, princis Vilhelms iejēmis augstus amatus nelaiķa ķei-

zara dienestā, bet Fīlipam priekš šī vīra nav vietas. Atstumts jūtas arī grāfs
Lamorals Egmonts, franču uzvarētājs kaujā pie Gravelingenas, dūšīgs jāt-
nieku ģenerālis, bet visai vājš politiķis, kuru viltīgais princis rīda virsū

Granvellam. mēģinādams grāfam iegalvot, ka arehibīskaps esot pie visa tas

vainīgais. Vilhelms <^ r> ka Egmonts, kuram Nīderlandes augstmaņu vidū

daudz piekritēju, piespiedīs Granvellas valdību atkāpties un tad nāks viņa,

Vilhelma kārta. Pats princis pagaidām tinās sānis, izlikdamies par uzticamu

katoli.

īgnumu zemē vairo Nīderlandes bīskapiju skaita palielināšana (no 6 uz

17), jo iedzīvotājiem tagad jāuzjemas jaunas nastas. Viss nīderlandiešu vai-

rums joprojām ir katoļi, bet arī viņi nevēlas, ka to dzimtenē sāktu lietāt

ticības spaidus, un ka viņu maksātos nodokļus izšķiestu Spānijas lielvalsts

plānu reālizēšanai: spaidus ticības lietās (arī pret protestantiem) katoļticīgie
nīderlandieši uzskata kā vietējās konstitūcijas pārkāpšanu. Protestu skaits

aug. Sāk organizēties pirmās kalvinistu draudzes, kuru pārstāvji notur sle-

penas sinodes. Viceķēniņiene un viņas ierēdņi, no kuriem visi zemākie ir

vietējie, nemēģina spert spaidu soļus pret reformācijas izplatīšanos.

ledzīvotāju nemiera mudināti, Oranijas princis un grafs Egmonts kaļ

savus plānus tāļāk, un kā trešo uzjem savā savienībā Nīderlandes admirāli
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grafu Horntij dūšīgu, bet diezgan aprobežotu augstmani, kuram ir ļoti plaša

iespaidīga radu ģints. Jaunie triumvīri iesniedz ķēniņam lūgumrakstu, kurā

prasa Granvellas atcelšanu un lūdz sasaukt kaitu pārstāvju sapulci, kurā

majoritātel, protams, piederētu triju sabiedroto piekritējiem. — Sākas atklāta

cīņa starp reģentos galveno ministri un Nīderlandes augstmaņiem, kuru pusē
stāv visa tauta.

— Augstmaņu lēģerī pāriet arī pati reģente. jo augstmaņiem
ir izdevies tai iestāstīt, ka tūliņ pēc Granvellas krišanas zemē iestāšoties

miers. — Hercogiene vairākkārt lūdz ķēniņu atcelt viņai nepatīkamo padom-

nieku. Fīlips beidzot paklausa un Granvella atstāj Nīderlandi, pāriedams

dzīvot uz Romu un vēlāk kļūdams par galveno Fīlipa 11. padomnieku. — Nī-

derlandieši pēc Granvellas aiziešanas gavilē un augstmaņi, kas hdz šim boi-

kotējuši valsts padomes sēdes, sāk tās atkal apmeklēt.

Rūguma iemesli tomēr ir pārak dziļi, lai tautas nemieru spētu apklusi-
nāt personu maiņa valdībā. Hercogiene pamazām nokļūst zem vietējo augst-

maņu iespaida un tie ļauj kalvinistiem neoficiālu ticības brīvību. Reģente

un viņas augstmaņi sūta grāfu Egmontu-uz Madridi lūgt ķēniņu reorganizēt

pārvaldes aparātu nacionālā garā un mīkstināt ķeceru apkarošanai izdotos

likumus. Fīlips laipni uzjem Egmontu, bet sūta reģentei jaunas instrukcijas,

kurās atkārto pavēli izdeldēt ķecerus ar lielāko enerģiju. -
Nelīdz arī dau-

dzu Nīderlandes teologu un pat bīskapu iebildumi, jo ķēniņš, palikdams uz-

ticīgs savai dabai, turās pie reiz piejemtā lēmuma ar nelokāmu ietiepību.
Granvellas aiziešanas sekas ir tikai tās, ka konflikts starp ķēniņa politiku
un nīderlandiešu prasībām kļūst vēl asāks.

ķēniņš pavēl nevilcināties ar inkvizīcijas ievešanu un draud atcelt no

amata visus ierēdņus, kas nebūs diezgan aktīvi palīgi pie šī plāna reālizē-

šanas. Pārvaldes aparātā viņš visu atstāj pa vecam un atliek kārtu pār-

stāvju sapulces sasaukšanu uz nenoteiktu laiku.

Nīderlandiešu sašutums piejem arvienu bīstamākus apmērus; viņi jūt,
ka ir apdraudētā to politiskā, ticības un personas brīvība. — Vairs nav mi-

nistra, kuļ-u varētu uzskatīt par galveno vaininieku, un nīderlandieši redz,

ka viņu īstais pretinieks ir ķēniņš, pret kuru un viņa spāņiem tagad vēršas

tautas niknuma vilnis. Augstmaņi atkal aizrāda, ka inkvizīcijas ievešana

aizskar provinču konstitūciju. Protestē arī Antverpenes lieltirgotāji; ne-

miera kustību taisās jemt savās rokās vidējo un zemāko muižnieku kārta,

kuru intereses Fīlips ir atstājis neievērotas. Par šī kareiviskā elementa

vadoni uzmetas vikonts Brederode un Orānijas prinča brālis Nasavas grāfs

Ludvigs. Muižnieku vadoņi noslēdz 1565. g. Briselē t. s. «kompromisu", jeb

savienību, kuras mērķis ir stāties preti inkvizīcijas ievešanai. īsā laikā vi-

ņiem piebiedrojas tūkstošiem pilsoņu un muižnieku, kuru starpā ir nevien

protestanti, bet arī katoļi. Nīderlandes tauta joprojām jūtas vienota un

redz spāņos savus galvenos ienaidniekus. — Orānijas princis un viņa draugi
atklāti nenostājas ķompromisnieku pusē, kaut gan slepeni tos atbalsta. Bri-

selē ierodas vairāki simti bruņotu muižnieku un iesniedz reģentei rakstu,

kurā prasa apturēt ķeceru vajāšanu. Reģentes padomnieks Berlaimonds

muižnieku delegātiem dzirdot tos nicīgi apzīmē par übagu baru (gueux); de-

legāti to dzird un akceptē šo vārdu kā savas partijas nosaukumu, sākdami

dēvēties par gēziem. — lebiedētā reģente aptur pret ķeceriem uzsāktās re-

presijas.

Reformētie pagaidām var brīvi uzelpot un sāk atklāti noturēt savus

dievkalpojumus. Viss viņu vairums ir audēji un citi amatnieki un strādnieki,

bet viņi prot rakstīt un lasīt, un zin bībeli no galvas veselām lapas pusēm.
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Viņi sāk bruņoti salasīties uz klaja lauka. noklausās kalvinistu mācītāju
ugunīgos sprediķus. — Pilsētās nodibinās tirgoņu ..kompromiss", kas stājas
sakaros ar muižnieku savieriibu. Visu Nīderlandi pārplūdina katoļiem un

spāņiem naidīgu uzsaukumu plūdi. — Orānijas princis sasauc muižnieku sa-

pulci, kurā nolemj vēl reiz grie/ties pie vit eķeniņienes. prasīt no tās amne-

stiju un Orānijas prinča Egmonta un Horna pieaicināšanu par galveniem
padomniekiem; tai gadījumā ja reģente nepiejemtu šīs prasības, sapulce
nolemj lietāt varu un tiešām, augstmaņu triumvirāts vākt karaspēku un

stāties sakaros ar Vācijas protestantiem. Viņi draud apcietināt reģenti un

tā piekāpjas, atļaudama kalvinistiem sprediķot arī tais pilsētās, kur tas līdz

šim ir bijis aizliegts.
Muižnieku sasniegumi saviļņo zemākās šķiras. Redzot, ka panākumi

vaiņago drosmi, un valdība zin tikai piekāpties, kalvinistu fanātiķi un ra-

dikālākie reformēto elementi, starp kuriem netrūkst arī anabaptistu, sāk

graut un demolēt katoļu baznīcas. Bruņoti pūļi izposta vairākus tūkstošus

dievnamu, sadedzinādami gleznas un sasizdami skulptūras: valdība jopro-

jām ir bezspēcīga, un arī pilsoņi paliek mierīgu novērotāju lomā.

Šie baznīcu grautiņi nozīmē krasu lūzumu Nīderlandes un Spānijas

attiecībās; izlīgšana miera ceļā tagad ir padarīta par neiespējamu un Nī-

derlandei atliek tikai viens revolūcijas ceļš. Grautiņi sašķeļ līdz šim vie-

noto tautas masu divās daļās, protestantos un katoļos, un katoļi sāk noro-

bežoties no brīvības aizstāvjiem, redzēdami viņos savas ticības ienaidniekus.

Hercogieni pārjem šausmas, redzot kur novedusi valsti viņas iecietīgā

politika. Viņa pieslienas Granvellas piekritējiem valsts padomē, kurus
līdz šim apkarojusi, nolemj rīkoties stingrāki un sūta karaspēku pret baz-

nīcas grāvējiem. Augstmaņi neiedrošinās jemt savā apsardzībā fanātiķu

huļiganus. Hercogiene paliek drošāka un sākas asiņaina reakcija. Reģente
aizliedz protestantiem noturēt dievkalpojumus un novieto visās lielākās

pilsētās garnizonus. Muižnieku savienības vadoņi Brederode un Nasavas

grāfs Ludvigs ķeras pie ieročiem, bet reģentes karapulki viņus sakauj. Visās

ceļmalās reģente liek celt karātavas, un pie tām šūpojas vējā nelaimīgo

protestantu līķi.

Orānijas princis redz, ka pagaidām viņam te nekas nav darāms, un

dodas uz Vāciju, skubinādams arī Egmontu ķerties pie ieročiem vai ēmi-

grēt. Grāfs tomēr paliek dzimtenē, cerēdams izpirkt savus līdzšinējos pār-

kāpumus ar padevību reģentei un ķēniņam. — Daudzi protestantu un Nīder-

landes patstāvības aizstāvju vadoņi seko orāniešu priekšzīmei un atstāj tēv-

zemi.

Nīderlande guļ nomierināta pie Fīlipa kājām, bet ķēniņam ar to nav

gana. Viņš nespēj savai pusmāsai piedot tās piekāpību pret protestantiem

un separātistiem un sūta uz ziemeļiem hercogu Albu ar 10.000 veterāņiem.

Bargā hercoga vārds iedveš niderlandiešiem šausmas, un svešumā dodas

jauni bari labprātīgu trimdinieku. 1567. g. Alba svinīgi iejāj Briselē. —

Reģente drīz noskārst, ka brālis ir izraudzījis Albu par viņas pēcnācēju

amatā un atstāj Nīderlandi. Hercogs jem visu varu savās rokās un soli

pa solim mēģina reālizēt ķēniņa plānus. Nīderlandiešu karavīrus, kurus re-

ģente sasaukusi, hercogs atvaļina no dienasta, viņus aizvietodams spāņiem,

itāļiem, vāciem un frančiem. Tad Alba nolemj dot augstmaņu partijai

nāves dūrienu un atviļinājis uz Briseli grāfu Hornu un Egmontu, liek tos

apcietināt ar viņu tuvākajiem domu biedriem. Separātistu tiesāšanai Alba

nodibina t. s. «nemieru padomi", — ārkārtēju tiesu, kas lemj savu spriedumu.
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nerēķinādamās ar vietējiem likumiem. Ik dienas arestē simtiem cilvēku

un ļoti daudziem piespriež nāvi: pārējiem uzliek naudas sodu. — Noteico-

šais vārds šai tribunālā pieder spānietim Vārgam, — kriminālnoziedzniekam,

kas cenšas izpirkt savus Spānijā izdarītos pārkāpumus, bendēdams Nīder-

landes separātistus un tāpēc bauda nevien Albas, bet arī paša ķēniņa labvē-

lību. Asins upes, kas tagad plūst Nīderlandes provincēs, rada riebumu

visā Eiropā. Katrs nīderlandietis, kas tagad nāk šīs tiesas priekšā, ir ne-

glābjami pazudis. Ja viņš nemirst uz moku soļa, tad to gafda uguns sārts

vai ešafots. Daudzi atzīstas izdarītos un neizdarītos noziegumos, cerēdami uz

apžēlošanu, bet ārkārtējā tiesa pazīst tikai vienu «apžēlošanas" veidu un ap-

žēlotos, kas bijuši lemti ugunsliesmām, liek tiesāt ar zobenu.

Orānijas princis tic, ka nīderlandieši ir jau gatavi ķerties pie iero-

čiem, ar mazu karaspēku 1568. g. iebrūk dzimtenē, kādā kaujā iznīcina

spāņu nodaļu. Alba redz, ka var uzliesmot sacelšanās un cenšas to aizka-

vēt, divkāršodams terroru. Ar ķēniņa piekrišanu hercogs liek Egmontu un

Hornu sodīt ar nāvi, un abiem augstmaņu opozicijas vadoņiem nocērt gal-

vas uz Briseles tirgus laukuma. — Albas terrors tiešām tura kādu laiku nī-

derlandiešus grožos, bet spāņu veterāņi sakauj Orānijas prinča un viņa

brāļa Ludviga karapulkus. — Fīlips pagaidām ir sasniedzis savu mērķi un

viņa despotisms un katoļu ticība var Nīderlandē triumfēt. —

Šai pašā laikā Fīlips ir vedis cīņu arī pret turkiem. 1565. g. viņa flote

un ekspedīcijas korpuss izglābj Maltas salu, kuru taisās atjemt johannītu

bruņiniekiem turku eskadru izceltais desants. — Fīlipam nākas cīnīties ar mu-

sulmaņiem arī viņa paša zemē: kopš Granadas krišanas laikiem Pirenēju

pussalā palikuši daudzi mauru pēcnācēji t. s. moriski, kuriem spāņu val-

dība apsolījusi ticības brīvību. Šo solījumu lauž jau Izabella ar Ferdinandu

un piespiež moriskus (vismaz ārēji) kļūt par katoļiem. Citādi viņus atstāj

mierā, jo tie ir teicami zem- un dārzkopji un viņu maksātās rentes dod

spāņu augstmaņiem lielus iejēmumus. — Fīlipa laikā viss mainās: šis ķē-

niņš nolemj padarīt moriskus par īstiem spāņiem vai arī tos izdeldēt. Mo-

riskiem pavēl triju gadu laikā kļūt par tīrasiņu sjļāniešiem — aizliedz lietāt

viņu valodu, senču tikumus un nacionālo tērpu, un uz visiem viņu lūgumiem

tos saudzēt atbild ar izsmieklu un spaidu pastiprinājumiem. Beidzot mo-

risku pacietība izsīkst un viņi 1568. g. ķeras pie ieročiem; dumpinieku

priekšgalā nostājas Granadas ķēniņu vecās dinastijas pēcnācējs, un viņa

cīņu biedri nogalina 5000 kristīgos. Spāņu karaspēks drīz apspiež dumpi,

bet Fīlipam šķiet, ka viņa karavadoņi rīkojas pret nemierniekiem pārāk

saudzīgi; viņš ieceļ par soda ekspedīciju galveno pavēlnieku savu pus-

brāli Austrijas Jāni (Don-Juan d'Austria); izmisušie moriski no jauna ce-

ļas cīņai un viņus izdodas apspiest tikai pēc divu gadu ilgas asins izliešanas.

— Uzvarētos pārceļ uz citām Spānijas malām un noliek zem priesteru un

inkvizīcijas uzraudzības.

Pa to laiku Spānijai ir sācies jauns karš ar Turciju. — Turki grib at-

jemt Venēcijas republikai Ķipras salu un sv. Marka republika sauc citas

kristīgās valstis palīgā. Pāvests organizē cīņai pret turkiem „svēto ligu";

ligā iestājas bez Venēcijas un Baznīcas valsts vēl Ģenujas johannītu bru-

ņinieki un Spānija. Par kristīgo flotes kopējo virspavēlnieku ieceļ Kārļa V.

ārlaulības dēlu un Fīlipa pusbrāli, jau minēto Don-Juan d'Austria, jeb Au-

strijas Jāni, elegantu un bruņniecisku jaunekli, kuram ir bijušas teicamas

karavadoņa dāvanas, bet nav trūcis arī vēja grābslības, iedomības un ne-

valdāmas godkārības. — Ķipras salu «svētām ligas" flote vairs nespēj glābt,
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jo sala jau kritusi turku varā, bet viņai toties izdodas gūt lielu uzvaru pār
turku eskadram pie Lepanto pilsētas Grieķijā (15. okt. 1571. g.). Turki
zaudē šai kaujā savu ģenerāladmirāli (Kapudanu pašā) 20,000 kareivju un

230 kuģus, no kuriem 100 notriekti jūras dibenā, bet 130 krituši uzvarētāju
rokas. Uz šiem kuģiem atradies 12,000 kristīgo vergu — airētāju, kas pēc
uzvaras atgūst brīvību. (Pie Lepanto cīnījies arī slavenais spāņu rakstnieks
Servantess, kuram turku lode sadragājusi kreiso roku). — Lepanto kauja
lauž turku virskundzību Vidus jūrā un pēc viņas sākas Turcijas slavas

riets. Uzvaras tiešās sekas ir visai niecīgas, jo pāvests drīz mirst, Venē-

cija slēdz mieru ar sultānu, bet Fīlips sāk apskaust sava pusbrāļa slavu un

liedz tam palīgspēkus, kad turku uzvarētājs divus gadus vēlāk iejēmis Tu-
nisu un grib tur sev dibināt ķēniņvalsti.

Ap to pašu laiku notiek traģiskais Fīlipa konflikts ar viņa dēlu Donu

Karlosu, — notikums, ko izmantojuši saviem darbiem daudzi dzejnieki,
starp tiem arī Šillers, kas ideālizējis šo pusārprātīgo un dēģenerējušos
jaunekli un iztaisījis viņu par brīvības ai/stāvi.

Dons Karloss ir Fīlipa 11. pirmās sievas Portugāles princeses dēls, un

viņa piedzimšana (1545. g.) maksājusi tā mātei dzīvību. Fīlips dod dēlam

teicamus audzinātājus, bet viņu pūliņiem nav panākumu, jo Spānijas troņa

mantinieks ir gaudens un garīgi aprobežots puisēns, kurā jau agri sāk pa-

mosties zvēriski instinkti. Pusaudža vecumā (steigdamies uz satikšanos ar

kādu no pils kalponēm) viņš krīt, smagi sasitas un dabon smadzeņu satrici-

nājumu; tas atstāj sliktas sekas uz prinča garīgajām spējām, kas jau tā ir

bijušas visai problēmatiskas. Princis izveseļojas, bet ir untumains, nikns,

izšķērdīgs un viņam bieži uznāk ārprātīgu dusmu lēkmes; fiziskā ziņā

viņš ir tik neattīstīts, ka pats Fīlips smīn par dēla nodomiem precēties. —

Princi samērā labi ieredz viņa pamāte Elizabete Valuā, Fīlipa trešā siera,

kaut gan leģenda par mīlas romānu starp infantu un viņa pamāti ir iz-

domāta.

Princi ievelk savos intrigu tīklos Fīlipa ienaidnieki, kas kūda infantu

pret tēvu un gūst panākumus. Viņi skubina princi lūgt ķēniņu, lai tas ieceļ

viņu par Nīderlandes reģentu; tur princis varēšot vākt piekritējus un viss

pārējais norisināšoties pats no sevis. Fīlips noraida dēla lūgumu un ieceļ

par Nīderlandes diktātoru hercogu Albu; dabūjis to zināt, satricinātais

princis uzbrūk hercogam ar ieroci. —
Dons Karloss tagad ļauj naidam pret

tēvu pilnu vaļu, skaļi kritizē viņa plānus un cenšas to visādi aizvainot.

Plaisa starp tēvu un dēlu kļūst arvienu dziļāka.

Pēc kāda laika prinča garīgā slimība itkā atslābst; Fīlips atkal sāk

cerēt, ka dēls izveseļosies un uztic tam vairāku svarīgu valsts amatu pildī-

šanu; viņš pat cer tam nodrošināt Vācijas troni. Prinča veselība tomēr

drīz atkal kļūst ļaunāka un trakošanas lēkmes sākas no jauna; Dons Karloss

vairs neliekas ne zinis par viņam uzticētiem valsts amatiem, bet nosit laiku,

mocīdams savus kalpus un nododamies zemiskām izpriecām. Viņš gāna

savu tēvu un tā padomdevējus kur vien varēdams un pat mēģina aiz skau-

dības nogalināt savu tēvoci Don Juanu d'Austria. Infants visā nopietnībā

gatavojas slepeni bēgt uz ārzemēm, lai no turienes uzsāktu atklātu cīņu pret

tēvu. Viņam nāk galvā arī domas par tēva nogalināšanu; tās viņš izstā-

sta savam biktstēvam, kurš steidzas brīdināt ķēniņu. Fīlips nolemj padarīt

dēlu nekaitīgu, jo ir nācis pie pārliecības, ka tas nav cienīgs kļūt par viņa

mantinieku. 1568. g. sākumā Fīlips uzliek Karlosam mājas arestu un acīm-

redzot ir nolēmis turēt dēlu mūža cietumā. — Pusārprātīgais princis krīt



izmisumā: pašnāvības nolūkā viņš ēd negatavus augļus, rij ledu un guļ uz

aukstas akmens grīdas. Sekas ir slimība un nāve tā paša gada vasarā.

Dona Karlosa traģēdija spilgti raksturo Fīlipa nežēlību un viņa jūtu
trulumu. No tāda valdinieka arī pavalstniekiem nekas labs nav gaidāms.

Fīlipa uzticības vīrs Alba pa to laiku joprojām bendē nīderlandiešus,

kaut gan viņi nemēģina pretoties, ļaudami sevi mocīt spāņu bendes kalpiem

ar tik verdzisku padevību, ka tā rada izbrīnu un nicināšanu pašos bendētā-

jos. Alba liek sodīt ar nāvi pat tos, kas reizi mūžā apmeklējuši protestantu

dievkalpojumus. Tad Alba mēģina iznīcināt arī Nīderlandes provinču poli-
tiskās brīvības un uzliek zemei smagas nodevas, lai ieplūdinātu jaunas zelta

Maltas (johannītu) ordeņa bruņinieks.

straumes sava ķēniņa kasē, kurai nav dibena. — Viņš taisās uzlikt nīder-

landiešiem jaunus nodokļus: visos tirdzniecības darījumos ķēniņam pienā-
kas 5% no nokustamu un 10% no kustamu mantu vērtības: šo nodokļu
ievešana nozīmē pilnīgu tirdzniecības minēšanu. —

Jaunais Albas rīkojums sāpīgi ķer ir katoļu, ir protestantu maka inte-

reses, un terrorizētai zemei, kura gļēvi ļāvusi apspiest viņas brīvību, iet

pāri nikns sašutuma vilnis.
— Tālredzīgākie Fīlipa padomnieki velti mē-

ģina tam aizrādīt uz draudošam briesmām. Ķēniņš piekrīt Albas plāniem
un pēdējais gūst iespēju 1571. g. publicēt < (liktu par jaunajiem nodokļiem.
Zemē sākas rūgums; visās pilsētās un provincēs notiek protesta sapulces.
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Tirgotāji pārtrauc veikala operācijas, amatnieki slēdz savas darbnīcas, un

tautas izturēšanās kļūst arvienu draudošāka: nīderlandieši zvēr nemaksāt
ne graša. Alba liek izūtrupēt nemaksātāju īpašumus, bet viņiem nav pir-
cēju. Ārzemju tirgotāji vairs nebrauc ar savām precēm uz Nīderlandi.
Draud apstāties visa saimnieciskā dzīve, un bezdarbs piejem bīstamus ap-
mērus. Pārtikas produktu cenas ceļas un Nīderlandei draud bads, jo pār-
tikas vielu ziņā viņa ir atkarīga no ārzemēm. Alba paliek uzticīgs savai ter-

rora metodei un liek pakārt vairākus desmitus tirgotāju pie viņu pašu slēgto
veikalu durvīm. — Tas nelīdz un katru brīdi var uzliesmot sacelšanās.

Orānijas princis pa to laiku uzturas Vācijā un neapnicis meklē saviem

tautiešiem palīgus; viņš ir ar mieru atdot Nīderlandi Anglijas vai Francijas
ķēniņu ģintīm, ja tikai tās steigtos viņa tēvzemei palīgā. Doma par Nīder-
landes neatkarību vēl nav paguvusi izveidoties un nīderlandieši līdz ar

viņu ēmigrantiem ir gatavi zvērēt pavalstnieku uzticību vai pašam velnam,

ja tikai ar to kļūtu vaļā no spāņu tirannijas.

Vilhelms uztur ciešus sakarus ar saviem domu biedriem Nīderlandē. —

Nevarēdami turēties spāņiem preti uz sauszemes, nīderlandiešu patrioti iz-

vēlas par cīņas arēnu jūras klajumus. Tā rodas t. s. „ūdens gēzi", pārdroši
jūras laupītāji un reizē patrioti, kas uzbrūk spāņu kuģiem, bet negriež ceļu
arī tiem, kas peld zem kādas citas valsts karoga. Spāņiem un visiem kato-

ļiem, kas krituši gēzu rokās, pēdējie lemj ātru tiesu, tos pakārdami masta

galā, vai piesiedami viņiem lielgabala lodi pie kājām un iemezdami tos

viļņos.

Sākumā gēzu braucienu atbalsta punkti ir Anglijas ostas. Alba prote-

stē un angļi raida projām protestantu pīrātus. Gēzi ir spiesti meklēt sev

bazi pašu dzimtenes piekrastē, un 1572. g. viņiem izdodas iejemt Brīli, mazu

ostas pilsētu pie Māsas upes. Spāņu ekspedīcijai, kura atsteigusies atkarot

pilsētu atpakaļ, nav panākumu. — Brīles krišana kļūst nīderlandiešiem par

sacelšanās signālu: gēzu pusē pāriet vairākas piekrastas pilsētas, kurās

tūkstošiem tagad ieplūst nemierīgākais elements. Orānijas princis sūta

dumpīgajām pilsētām palīgā savus virsniekus un kareivju pulciņus. No

Anglijas nāk talkā kalvinistu brīvprātīgie, bet Francija, kur patlaban par

ķēniņa uzticības vīru kļuvis kalvinistu galva Kolinji, sūta naudu un iero-

čus. —Kā pirmās nokrata Spānijas jūgu ziemeļu provinces, kur spāņiem
visai vāji garnizoni. Piecas zemes — Hollande, Zēlande, Gelderna, Overisela

un Utrechte, — tagad atzīst par savu reģentu Orānijas princi un negrib

par Albu
t
ne dzirdēt, kaut gan oficiāli joprojām uzskata Fīlipu par savu

likumīgo valdinieku. Nasavas grāfs Ludvigs sabiedrojas ar franču kalvi-

nistiem, iebrūk Nīderlandē un iejem Monsas cietoksni, bet jūras gēzi iznīcina

spāņu eskadru, kas ved Albam naudu un palīgspēkus. — Orānijas princis

noslēdz ar ziemeļu provincēm līgumu, pēc kura tas apsolās atzīt vienīgi

viņu par savu reģentu, bet princis no savas puses apjemas nespert neviena

soļa bez sazināšanās ar provinču pārstāvjiem. Vienošanos noslēdz 1572. g.

jūlijā un šis gads ir Nīderlandes brīvības dzimšanas gads. — Orānijas prin-

cis sprauž par mērķi politiskās un ticības brīvības sasniegšanu un aizliedz

ticības dēļ vajāt katoļus. Tad viņš pats ierodas Nīderlandē karaspēka

priekšgalā un aizmaršē līdz Briselei.

Piepēži pār Nīderlandes patriotu galvām nāk viena nelaime pēc otras.

Francijā, no kurienes viņi gaidījuši palīdzību, Kārlis IX. pāriet kalvinistu

ienaidnieku lēģerī un ļauj notikt Bērtuļa nakts masu slepkavībām. Hercoga

Albas dēls Federigo iekaro Monsu atpakaļ un tūkstošiem apkauj viņas pil-
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soņus. Bez Francijas subsidijām Orānijas princis nespēj algot savu kara-

spēku un viņa kareivji sāk dumpoties. Spāņi atkal sagrābj savā varā

Brabantiju un ar sekmēm uzmācas ziemeļu provincēm. Hollande varonīgi

pretojas, bet spāņi jem vienu pilsētu pēc otras, kauj, dedzina un strādā va-

ras darbus, nesaudzēdami neviena, un apkaudami arī to pilsētu iemītniekus,

kas ticējuši solījumam saudzēt un nolikuši ieročus.

Hollandieši redz, ka viņiem atliek tikai cīnīties. Mazā Alkmaras pilsēta

varonīgi atsit spāņu uzbrukumus; viņas aizstāvji beidzot pārrok jūras

dambjus un applūdina pilsētas apkārtni, piespiezdami spāņus atkāpties. —

Pie šīs pilsētas mūriem nīderlandieši atkal atgūst pašpaļāvību. Francijas

ķēniņš Kārlis IX. redz, ka ir nodarījis smagu kļūdu, piesliedamies Spānijai,
un atkal sūta hollandiešiem subsidijas un palīgspēkus. —

Beidzot arī Fīlips nāk pie atziņas, ka ar terrora palīdzību nebūs iespē-

jams atgūt Nīderlandi, un ka tam draud izredzes pazaudēt vērtīgāko no vi-

sām viņa valstīm, vai arī paturēt to kā izkautu un izdedzinātu tuksnesi. —

1573. g. viņš sauc Albu atpakaļ uz Spāniju un par tā pēcnācēju ieceļ Cun-

jigu, kas cenšas likvidēt Albas terrora pēdas, atceļ viņa ievestos nodokļus,

kuru dēļ patiesībā sākusies sacelšanās un likvidē ārkārtējo tiesu, uz kuras

tiesnešu sirdsapziņas guļ daudzu tūkstošu asinis. Cunjigas miermīlīgai po-

litikai tomēr nav panākumu. Arī armija gadiem ilgi nav sajēmusi algas,

un virsnieki un kareivji sāk dumpoties. Spāņu militārais pārsvars tomēr

joprojām ir tik liels, ka viņiem izdodas no jauna sakaut patriotus. Spāņi

aplenc Leidenas pilsētu, kurā sāk plosīties bads un mēris, bet viņas pilsoņi

negrib ne dzirdēt par padošanos. Kad pilsētas posts sasniedzis augstāko

pakāpi, viņas aizstāvji noposta aizsargdambjus: spāņu lēģeri pārplūdina

viļņi, kuros dabū galu ap 15,000 ienaidnieku (1574. g.), un pie pilsētas mū-

riem piebrauc jūras gēzu flote ar pārtikas krājumiem. (Leidena par viņas

varonību dabon atļauju dibināt universitāti, kura vēl tagad ir šīs pilsētas

lepnums).

Pēc Leidenes glābšanas Hollande un Zēlande s\inigi proklāmē savu

neatkarību no Spānijas (1575. g.), neslēpdamas, ka viņu nolūks ir atbrīvot

arī dienvidu provinces. — Jaunais viceķēniņš drīz mirst un pēc viņa nāves

sadumpojas gandrīz visi spāņu kara pulki. Visā Nīderlandē valda anarchija;

Brabante, Flandrija un Hennegava stājas sakaros ar ziemeļniekiem un ap-

cietina valsts padomes locekļus. Arī šīs provinces vairs negrib atzīt

Spānijas virskundzību. Antverpenē sadumpojas spāņu garnizons un izposta
šo tirdzniecības lielpilsētu, apkaudama ap 5000 pilsoņu un nolaupīdami dau-

dzus miljonus. 1576.g. Nīderlandes provinču pārstāvji sanāk Ģentē un no-

slēdz t. s. ..Ģentes pacifikāciju", kurā savstarpēji apsolās padzīt spāņu oku-

pantus, atgūt vecās brīvības un aizstāvēt ticības brīvību. — Kā redzam, te

notiek mēģinājums atjaunot Nīderlandes provinču agrāko vienību, neska-

toties uz ticības diferencēm. —
Šim mēģinājumam nav cerēto panākumu un

Nīderlandes sadalīšanās ziemeļos (tag. Hollande) un dienvidos (tag. Beļģija)

ir sākusies jau viņas brīvības karu laikmetā.

Tomēr kādu laiku pēc pacifikācijas līguma parakstīšanas turās kopā ir

dienvidnieki, ir ziemeļnieki, un Fīlips jūtas spiests palikt piekāpīgāks. Viņš

sūta uz Nīderlandi par reģentu (viceķēniņu) savu pusbrāli Austrijas Jāni ar

plašām pilnvarām — sastādīt valdību no vietējiem, un piejemt visas kārtu

pārstāvju prasības, ja vien pēc iespējas netiek aizskārta katoļu ticība un

ķēniņa autoritāte.
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šai piekāpības politikai nav panākumu, jo viņa nāk par vēlu. No ot-

ras puses, pats reģents grib realizēt fantastisku plānu, — iebrukt Anglijā,
atsvabināt Mariju Stuart, un tikt par viņas viru un Britannijas salu valdi-

nieku. — Pašā Nīderlandē viņam tomēr jaciņās ar ārkārtīgu naidu pret visu

spānisko. Spāņu karapulki, kurus tas gribētu izlietāt ekspedīcijai uz Ang-
liju, ir vajadzīgi turpat Nīderlandē; Fīlips, kuru viņa aģenti sīki informē

par prinča pālāniem, sāk vērot savu pusbrāli neuzticīgām acīm. Reģents ir

spiests apstiprināt Ģentes pacifikāciju, bet Spānijas virskundzības atjauno-

šanai ar to ir maz līdzēts. — Nemieru kustība Nīderlandē netaisās aprimt,
bet piejem jaunas, vēl bīstamākas formas. — Lielpilsētās kalvinisti ved de-

dzīgu aģitāciju proletāriāta masās un vietām k|ūst jau populāras kommūni-

stisko anabaptistu idejas.

Gribēdams iegūt sev drošu atbalsta punktu, reģents iejem Namiras ci-

tadeli. Provinču pārstāvji pēc šī patvarīgā akta atsakās tam klausīt un ai-

cina Orānijas princi uz Briseli, kur Brabante viņu atzīst par savu reģentu.

Princis mēģina panākt visu provinču galīgu atkrišanu no Spānijas, bet kā-

toju augstmaņi, kuriem netīk ķecerīgais princis, aicina uz Nīderlandi ķeizara

Rūdolfa otro brāli Matīsu. Princis nāk, bet viņam ir tik daudz saprāta, ka

tas nenaidojas ar orānieti un ieceļ to par savu palīgu jeb ģenerālleitnantu.

Orānijas princis joprojām ir faktiskais Nīderlandes separātistu vadonis.

Starp princi un Austrijas Jāņa karapulkiem sākas karš, un 1578. g. spāņi

atkal veic dumpiniekus kaujā pie Gembluksas. Dienvid-Beļģija krīt spāņu

rokās, bet bads un mēris ir tā samazinājuši viņu rindas, ka tie nespēj stā-

ties pie plašākām operācijām. Velti ir visi reģenta lūgumi sūtīt palīgspēkus:
Fīlips joprojām neuzticas savam godkārīgājam brālim un vilcinās ar nau-

das uņ karavīru sūtīšanu. — Nīderlandieši gūst iespēju atvilkt elpu un

vāc jaunus spēkus. Anglijas ķēniņiene Elizabete sūta viņiem talkā ekspe-

dīcijas korpusu; no Vācijas steidzas protestantiem palīgā Pfalcas princis
Kazimirs ar saviem jātniekiem. Arī katoļticīgie valloņi atmet Spānijai ar

roku un sauc uz Nīderlandi Anžū hercogu Franci. — Salauztais Dons-Juans

d'Austria*) mirst 31 gadu vecs, tai pašā gadā, kura sākumā viņa pulki vēl

reiz sadragājuši protestantu armiju.

Spāņi vairs turas tikai Luksemburgā un Namirā. Pārejās Nīderlandes

provincēs tomēr nav vienprātības un paši nīderlandieši saskaldījušies trijās

naidīgās partijās. Pati mazākā no tām ir Spānijas piekritēja; lielākā —

kalvinisti, kuriem pārsvars ziemeļu provincēs un Flandrijas un Brabantes

lielpilsētās; viņi atzīst par savu vadoni Orānijas princi, bet pretēji tā rīko-

jumiem mēdz bieži vajāt katoļus. Trešā partija ir t. s. „malkontanti", kuru

vadoņi ir valloņu augstmaņi; malkontanti raisās vaļā ir no spāņiem, ir no

Orānijas prinča aizbildniecības, un stingri turās pie katoļu ticības. — Kad

erchercogam Matīsam beidzot jāpazūd un orānietis atkal taisās palikt par fak-

tisko valdinieku, malkontanti taisās celt reģenta godā Anžū hercogu. Tas

nāk ar bruņotu spēku un jau pirms Austrijas Jāņa nāves slēdz ar Nīder-

landes kārtu pārstājiem savienības līgumu, kurš dod franču princim izre-

dzes tikt Nīderlandes ķēniņa godā.

lekšējā šķelšanās divās naidīgās grupās, kuras šķir ticības diferences,

vērojama 16 gadusimtenī arī citās Rietum-Eiropas zemēs, piem. Anglijā un

Francijā. Visa mūsu pasaules daļa tad šķiet sadalījusies divos naidīgos

lēģeros, kuri cenšas viens otru iznīcināt.

*) J jāizrunā kā mīksts h; ta tad — Huans jeb Hjuans.
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Pēc brāļa nāves Fīlips beidzot izvēlas īsto vīru Nīderlandes pārvald-
nieka amatam; tas ir viņa māsas, Pannas hercogienes, dēls Aleksandrs I ar-

neze, kara mākslās rūdīts taktiķis un teicams valsts vīrs. Apstākļi ir sagadī-

jušies par labu viņam un Spānijai: Pfalcas princis un Anžū hercogs jau ir

atstājuši Nīderlandi, bet plaisa starp katoliskajiem dienvidiem un ziemeļiem,

kur dominē protestanti, ir kļuvusi ļoti plaša. Farneze laiž darbā savas tei-

cama diplomāta spējas un Artuā, Hennegavas un Rietum-Flandrijas provin-

ces slēdz ar viņu (1579. g.) savienību katoļu ticības uzturēšanai, šai t. s.

Arrasas ūnijai pēc pāris mēnešiem piebiedrojas visa malkontantu partija.
Protestantu provinces — Hollande, Zēlande, Gelderna, Utrechte, Frīžu zemes

— Overisela un Grēningena — lai paša gadā noslēdz t. s. Utrechtes ūniju —

..mūžīgu Savienību kopējai aizsardzībai un ticības brīvības uzturēšanai".

Šis gads ir uzskatāms par Nīderlandes republikas sākama gadu. Kamezem

Lr izdevies padarīt lielo plaisu starp dienvidiem un ziemeļiem par nepārejamu.

Farneze izlietā savas kara vadoņa spējas Brabantes un Flandrijas atpa-

kaļ iekarošanai. Viņš aplenc minēto provinču pilsētas; tās krīt viena pēc

otras, un spāņi jau ir aizspiedušies līdz Briselei un Antverpenei. Nīder-

landes kārtu pārstāvju sapulce sauc Anžū hercogu atkal palīgā; viņš nāk

ar lielu karaspēku un Orānijas princis viņu atzīst par savu priekšnieku.
Franču hercogs tomēr drīz pagūst sanaidoties ar Nīderlandes kalvinistiem

un viņa galvā briest fantastisks plāns — pret tautas gribu un ar vienu

rāvienu uzmesties par Nīderlandes valdinieku. 1583. g. viņa franči iebrūk

Antverpenē un sāk laupīt un dedzināt. Pilsoņi drīz atjēdzas no pārstei-

guma; viņiem iet talkā Orānijas prinča gvardija, un franču iebrucējus iznī-

cina gandrīz līdz pēdējam vīram. Hercogs jūtas laimīgs, ka nīderlandieši

viņam ļauj ar tā karapulku atliekām mierīgi atgriezties Francijā.

Šis franču hercoga muļķīgais solis nāk par labu Spānijai. Zaudējuši
Francijas atbalstu, nīderlandieši zaudē Brigi, Ipru un citas pilsētas Flan-

drijas rietumos. 1584. g nīdei landiešj patriotus ķer jauns briesmīgs sitiens:

spāņu uzpirktam slepkavām izdodas nogalināt Orānijas princi un separātistu

partija līdz ar to ir zaudējusi savu galveno vadoni. Fīlips neslēpj savu

prieku, ka beidzot ir ticis vaļā no šī pretinieka un piešķir nīderlandiešu

notiesātā slepkavas piederīgiem plašus zemes īpašumus Franškontē provincē.

Šai laikā Fīlipam un viņa Spānijai smaida panākumi \ Īsās l.iropas
malās. 1578. g. krīt krusta karā pret Marokas musulmaņiem Portugāles

ķēniņš Sebastians un liels skaits viņa augstmaņu. Troni manto jaunā ķēniņa

tēvocis, kardināls Indriķis, kas valda tikai īsu laiku; līdz ar viņa nāvi

1580. g. izmirst Portugāles valdinieku dinastija. Kā mantinieki uzstājas vai-

rāki kandidāti; pats stiprākais starp tiem ir Fīlips 11. Portugāli pretojas

Fīlipa kandidātūrai, baidīdamies, ka Spānijas valdinieks gatavo viņu zemei

Aragonijas likteni. Fīlipam tomēr izdodas ar zelta palīdzību dabūt savā pusē

iespaidīgus portugāļu augstmaņus. Tos, kurus nespēj veikt zelts, noveic

hercogs Alba, kas ar 20,000 vīriem iemaršē Portugālē, sakauj patriotu armiju

un piespiež Portugāles kortesus atzīt Fīlipu par savu ķēniņu. Tas ir pēdē-

jais vecā Albas varoņdarbs: sirmais karavadonis mirst 1582. gadā Lisabonē.

Tagad Fīlips ir visas Pirenēju pussalas valdinieks un spāņu kolonijām

Jaunajā Pasaulē piebiedrojušies milzīgie Portugāles īpašumi Indijā, Indonē-

zijā un Āfrikā. Fīlipa vara jau ir apjozusi gandri/ \ isu zemes lodi un vi-

ņam patlaban sāk smaidīt izredzes dabūt zem sava iespaida arī Franciju.

Francijā valda Indriķis 111., kas paspējis iegūt savu pavalstnieku naidu

un nicināšanu, viņa stāvoklis kļūst arvienu nedrošāks vēl tāpēc, ka ilgajos



488

juku gados Francijā ir paspējusi izveidoties no provinču gubernātoriem, cie-

tokšņu komandantiem un lielajiem ierēdņiem jauna feodāļu kārta, kuras

pārstāvji cenšas uzskatīt šos amatus kā savu un tā tad neatjemamu pie-
derumu. Šos jaunos feodāļus atbalsta bīskapi, kas prasa atcelt hugenotiem

piešķirto ticības brīvību. Šīs feodāli-klerikālās katoļu partijas pusē no-

stājas arī lielāko pilsētu iedzīvotāji; partiju rosīgi atbalsta Spānija, kas

cer ar viņas palīdzību dabūt Franciju zem sava iespaida un pie pirmās

iespējas sagatavot tai Portugāles likteni.

Starp šo katoļu partiju, kuras vadoņi ir hercogi Gīzi, un ķēniņu

Indriķi sākas atklāts konflikts, kurā ķēniņš spēlē visai nožēlojamu lomu.

Parīzē uz laiku iemaršē katoļu partijas aicinātais spāņu garnizons. Ķēniņš

beidzot sabiedrojas ar kalvinistiem, bet to nogalina kāds katoļu fanātiķis.

Līdz ar ķēniņa nāvi ir izbeigusies Valuā dinastija un par likumīgo troņa

mantinieku skaitās Indriķis Burbons, kalvinistu partijas vadonis. Fīlips

turpretim grib nosēdināt Parīzes tronī savu meitu Izabellu, solīdams franču

katoļiem palīdzību viņu cīņās pret kalvinistiem. Indriķis Burbons tomēr

izrādās veiklāks intrigants nekā Fīlips 11., un pāriedams katoļu ticībā at-

bruņo savus pretiniekus. Parīze padodas jaunajam ķēniņam un spāņu gar-

nizons ir spiests atstāt Francijas galvas pilsētu (1594. g.). Līdz ar to ir

sabrukuši Fīlipa plāni par Francijas pakundzēšanu Spānijai. Taisnību sakot.

Fīlipa mūža darbs, viņa celtā vispasaules impērija, kura jau pārsniegusi

Kārļa V. impērijas platību, ir sācis sabrukt jau 6 gadus agrāk, līdz ar

...Neuzvaramās armādas" bojā iešanu.

Par bīstamāko Spānijas pretinieci Eiropā uz laiku kļūst nevis Fran-

cijā, kuras spēkus paralizē iekšējās jukas, bet ķēniņienes Elizabetes val-

dītā Angli ja. Sākumā Fīlipa un Elizabetes starpā valda diezgan draudzīgas

attiecības un Fīlips pat lūdz viņas roku. Apstākļi Anglijā tomēr sagadīju-
šies tādi. kas spiež Elizabeti turēties protestantu pusē; par viņas konkurrenti

tiecas palikt Marija Stuart, Elizabetes gūstā smokošā Skotijas ķēniņiene.

Fīlipa draugu, hercogu Gīzu radiniece. Fīlips un Elizabete, no kuriem sā-

kumā tikko neiznācis precēts pāris, mūža otrajā pusē kļūst par nāvīgiem

ienaidniekiem; Spānija ir katoļu reakcijas galvenā karotāja, kuras aģenti

mēģina celt Anglijā katoļu dumpjus un nogalināt «jaunavīgo" ķēniņieni.

(Šai „jaunavai" patiesībā ir bijis tikpat daudz mīļāko kā Katrīnei II.)

Anglija tai pašā laikā ir palikusi par protestantisma citadeli, kas sniedz

palīdzīgu roku nīderlandiešiem un reizē cenšas izjaukt Fīlipa 11. plānus par

Francijas pakundzēšanu.

Ja Fīlipam izdodas pakļaut sev arī Angliju, Habsburgu dinastijai ir

nodrošināta virskundzība pār zemes lodi, jo līdz ar Anglijas krišanu jākrīt
arī Nīderlandes neatkarības pēdējiem aizstāvjiem un Francijas ietilpināšana

Fīlipa lielvalsts sastāvā būtu tikai īsa laika jautājums.

Nīderlande pa 1o laiku spāņu karapulki ir guvuši uzvaru pēc Uzvaras,

un Farneze beidzot iejem arī Antverpeni (1585. g.), izraidīdams no turienes

visus protestantus. Šis lēmums ir nāves spriedums tā laika Eiropas turīgā-

kajai lielpilsētai. Tirgotāju firmas pa lielākai daļai pārvietojas uz Amster-

damu un Hollandes vai Anglijas pilsētām, bet Flandrijas ostas .sāk aizsērēt

un viņās redz reti iegriežamies kuģus, jo jūra atrodas gēzu un angļu kor-

saru varā.

Oranijas prinča vieta par Nīderlandes patriotu vadoni kļūst Roterda-

mas pensionārijs (sekretārs) Jānis Olden-Barnevelts. Viņš tomēr nespēj
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apturēt Farnezes pulku uzvaras gājienu, un ja Filipam izdodas nostiprinā-
ties Anglijā, līdz ar to sistu arī Nīderlandes brīvības nāves stunda.

Fīlips slepeni gatavo Anglijai briesmīgu triecienu. Citādi tik apdomī-

gais ķēniņš tagad vecuma dienās taisās likt visu uz spēli, joprojām ticē-

dams savai laimes zvaigznei un cerēdams ar vienu rāvienu sadragāt savus

pretiniekus. Viņš rīko «Neuzvaramo armādu", 30 lielus kara kuģus, kuriem

jāved 20,000 vīru liels desanta korpuss; pie Flandrijas krastiem «armādai"

vēl jāuzjem 30,000 Farnezes kareivju. Tā tad Anglijā taisās iebrukt 50,000

spāņu veterāņi.
Par Anglijai domāto sitienu sevišķi gavilē franču katoļi, jo angļu

notiesātā Skotijas ķēniņiene Marija ir viņu mīluļu Gīzu radiniece. Jūsmo

arī paši spāņi, kuri cer, ka viņu ķēniņš tagad kļūs par Anglijas un Skotijas

valdinieku. Pāvests Siksts V. veltī Elizabetei jaunu lāstu bullu, dod Fīli-

pam un ekspedīcijas karavīriem savu apustulisko svētību un solās segt daļu

no armādas izrīkošanas izdevumiem. Viņš aicina visus angļu katoļus «pa-

balstīt taisno lietu" (t. i. nodot savu dzimteni) un mierina viņu bažas, apgal-
vodams, ka Fīlips nedomājot atcelt Anglijas satversmi.

Filips neklausās uz viņa prātīgāko ministru padomiem, kuri tam aiz-

rāda, ka vispirms galīgi jānoveic Nīderlande, ka šis mērķis būs drīz sa-

sniegts, un ka tad būs cīņai pret Angliju nevien brīvas rokas, bet arī no-

drošināta aizmugure. Velti brīdina ķēniņu arī Aleksandrs Farneze un mar-

ķīzs Santa Krucs, labākais spāņu admirālis: pēdējais ieteic vispirms atjemt

hollandiešiem viņu labākās ostas, lai varētu turēt grožos «ūdens gēzus", un

vētras vai citas neparedzētas nelaimes gadījumā spāņu flotei būtu Anglijas

piekrastes tuvumā drošs patvērums (tiešām, armādas bojā iešana pa daļai

izskaidrojama ar admirāļa ieteiktā patvēruma punkta trūkumu). Fīlips
skarbi noraida ģenerāļa un admirāļa padomus un skubina pēdējo paātrināt

ekspedīcijas sagatavošanas darbus. Viņš grib, lai armāda būtu gatava do-

ties ceļā jau 1587. g. rudenī (varbūt, toreiz ekspedīcijai tiešām būtu bijuši

panākumi, jo angļi ir tikko noskārtuši viņiem draudošās briesmas un nav

sagatavojušies dzimtenes aizstāvēšanai). Santa-Krucs aizrāda, ka vēl nav

gatavi ne kuģi, nedz viņu eķipažs. Ķēniņš atceļ admirāli no amata un liek

stāties viņa vietā Medina-Sidonia hercogam, bagātam augstmanim, kuram nav

jēgas par jūras kara mākslu un kuģniecību vispār. Šis pārsteidzīgais ķēniņa
solis liek pašiem spāņu jūrniekiem sākt skatīties uz visu pasākumu ar

zināmu neuzticību. Tikko ir notikusi cita nelaime: pārdrošais angļu kaptei-
nis Drēks ar 28 kuģiem iebrūk Kadiksas ostā un nogremdē vairākus kara un

daudzus transporta kuģus.

1588. g. jūlijā armādas kuģi sāk doties uz Anglijas pusi, viņiem līdzi

iet Fīlipa cerības un pāvesta svētība. Angļi visai vēlu ir noskārtuši drau-

briesmas; ķēniņiene sauc kopā miliciju, ar drudžainu skubu izrīko

kara kuģus un mēģina uzbūvēt jaunus. Viss angļu kuģu vairums ir maza

tilpuma, bet ar spēcīgāku artilēriju nekā spāņu peldošie cietokšņi; jūr-

nieku sastāvs spāņiem ir sliktāks nekā angļiem, jo pēdējie rādījušies jūras

laupītāju gaitās un viņu vadoņi ir sava laika slavenākie pirāti — Drēks,

Havkins, Frobišers un citi.

Sadursmes starp angļu un spāņu flotēm sākas jau Lamanšā. Angļi

prot teicamāk manevrēt un vairās no tuvcīņas, kurā spāņiem, pateicoties

desanta korpusa kareivjiem, ir lielas priekšrocības. Spāņu kuģus dzen

airi, angļus nes viņu kuģu zēģeles; aplidodami neveiklos armādas milzeņus

no visām pusēm, angļi steidz tps dragāt ar saviem lielgabaliem. Ar lieliem
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zaudējumiem armāda aizsniedz Kalē pilsētu; kādreizējais pirātu vadonis

un tag. angļu admirālis Drēks laiž spāņu flotei virsū vairākus branderus,

to tiekdamies aizdedzināt. Nespējīgais spāņu admirālis izbailēs pavel ku-

ģiem doties atklātā jūrā, kur angļi tiem uzbrūk Gravelingenas tuvumā,

aplenkdami spāņus no trijām pusēm; spāņu kuģi, kuriem trūkst kopējas

vadības, spiežas cits pie cita, lauž viens otram sānus un angļu artilērijas
lodes dragā viņu nevarīgos korpusus. Medina-Sidonija izdara jaunu kļūdu

un nebrauc atpūsties uz Ziemeļjūras ostām Vācijas piekrastē, bet nolemj
doties apkārt Britannijas salām uz Spāniju.

Sākas briesmīga vētra; angļu kuģi paslēpjas tuvējās dzimtenes ostās,

bet dienvidu aukas dzen spāņu eskadras uz Skotijas un Norvēģijas klin-

šaino krastu pusi, kur daudzi kuģi noiet dibenā. Citus sadragā Skotijas
zemūdens klintis, citi iet bojā Īrijas piekrastē. Tikai 65 kuģiem ar 10,000

vīriem izdodas decembra mēnesī atgriezties Spānijā, kur nelaimīgais Medina-

Sidonia, ziņojis par briesmīgo katastrofu, drebēdams krīt ķēniņam pie kā-

jām. Fīlips paliek tikpat vēss un mierīgs kā arvien un liek admirālim

piecelties: „Es esmu jūs sūtījis cīnīties pret cilvēkiem, nevis vētrām".

20,000 labāko Fīlipa kareivju un 20 milj. (apm. 500 milj. latu) lielas

vērtības ir velti upurētas, un lielais Fīlipa mērķis palicis nesasniegts. Ar-

mādas bojā iešana nozīmē arī visas Fīlipa 11. politikas sabrukumu. Viņš
ir visu licis uz spēli un visu pazaudējis: angļu jūrnieki un Ziemeļjūras
vētras ir glābuši nevien Angliju, bet arī Franciju, Nīderlandi un visu Rietum-

Eiropu no pakļūšanas zem Spānijas virskundzības. Anglija, kas līdz šinī

nav iedrošinājusies sākt atklātu cīņu pret Fīlipu, tagad beidzot nolemj to

darīt, jo Spānijas finances ir galīgi izsīkušas un viņas labākie kara kuģi guļ

jūras dibenā.

Turēdams Elizabeti par savu neveiksmju vaininieci, Fīlips mēģina to

aizsūtīt pie tēviem"ar uzpirktā ķēniņienes ārsta palīdzību. Nodoms neiz-

dodas, un Spānijas valdinieks vēl reiz grib mēģināt kara laimi: Kadiksas

ostā bruņojas spāņu eskadra, lai dotos palīgā īriem, kas sadumpojušies

pret Anglijas virskundzību. Eskadra vēl nav gatava doties jūrā, kad pie

Kadiksas grāfa Eseksa vadībā ierodas angļu-hollandiešu kara tlote (1596. g.),

sakauj spāņu kara kuģus un nolaiž [rijas ekspedīcijai domāto pusgatavo

floti jūras dibenā, iejem pašu Kadiksu, izlaupa to un nodedzina. Laupījums,

kuru guvuši uzvarētāji, pārsniedzis 20 milj. dukātu, bet vēl lielākas vērtības

gājušas bojā ugunsgrēkā.
Šī katastrofa rāda visai Eiropai Spānijas flotes nevarību, un ir smags

sitiens vecajam ķēniņam: ienaidnieks, kuru viņš cerējis iznīcināt, iedro-

šinās ielauzties pašā Spānijā! Fīlips degtin deg aiz atriebības alkas, un

par zeltu un sudrabu, kas atsūtīts no Jaunās Pasaules, steidz izrīkot otru

eskadru, kura vēl tā paša gada rudenī dodas uz Īri jas pusi. Vētrainā Bis-

kaijas līča ūdeņos ekspedīciju pārsteidz auka, kas notriec trešo daļu eska-

dras kuģu jūras dibenā. Pārējie tikai ar lielām mokām aizsniedz dzimtenes

ostas, un Fīlips redz, ka vētra arī šoreiz ir izmētājusi viņa cerības.

Spāniju šai laikā ķer sitiens pēc sitiena. Viņas valdinieks ir pieradis

uzskatīt Pētera vietniekus par paklausīgiem kalpiem, bet 1595. g. viņam jā-

piedzīvo jau smags pazemojums: pāvesta atsvabina ķēniņu Indriķi IV.

no baznīcas lāstiem, kaut gan šis pats ķēniņš ir tikko pieteicis

karu Spānijai! Fīlipa neoficiālā hēgemonija liekas Romas kūrijai kā smags

slogs, un arī viņa priecājas par Spānijas neveiksmēm, kaut gan Spānijas

pretinieku uzvaras pa lielākai daļai ir reizē arī protestantu uzvaras pār
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katoļu pasauli. Tomēr Spānijas kundzība, kurai tieši pakļauta Lombardija
un Neapole, ir Baznīcas valstij un pāvestiem vēl nepatīkamāka, nekā refor-

mācijas uzvara Ziemeļ-Eiropā.

Fīlipa 11. galvenais padomnieks līdz 1586. g. ir kardināls Granvella,
kas kopā ar ķēniņu izstrādā viņa grandiozos plānus par Francijas un Angli-

jas nomākšanu. Abi ir kabineta politiķi, polītiķi-sapņotāji, jo valsts ar

sabrukušām financēm, zaglīgiem ierēdņiem, noskrandotiem, pusbadā pami-
rušiem kareivjiem un slikti izrīkotiem kuģiem nevar iekarot pasauli.

Pēc Granvellas nāves vecais ķēniņš pats cenšas pārzināt visu resoru

lietas un viņa ministri ir tikai savu resoru sekretāri. leslēdzies Eskoriāla

klosterī — pats ķēniņa kabinets atgādina vienkāršu mūka celli — vecais

drūmais valdinieks no rīta līdz vakaram sēd salīcis pie papīru kaudzēm un

lūko jau stingušām rokām vadīt savu milzīgo zemju likteni.

Milzīgie Spānijas piederumi ārpus Pirenēju pussalas nes ķēniņa kasei

maz labuma, jo provinču pārvaldes aparātu ir galīgi saēduši korrupcija, un

katrs spāņu ierēdnis tura par savu pienākumu apzagt valsti un ņemt

kukuļus.

Milzīgas summas prasa nebeidzamie Fīlipa kari pret turkiem, mauriem
r

nīderlandiešiem, frančiem un angļiem. Kara operācijas vienā pašā Nīder-

landē ir izmaksājušas Spānijai no viņu sākuma līdz Fīlipa nāves gadam

110 miljonus dukātu (vairāk kā 2600 miljonu latu!). Ļoti lieli ir arī naudas

līdzekļi, kurus Fīlips ik gadus izdod pensijām un aizjēmumu procentu no-

maksām. Lai kā nebūt savestu galus kopā, valdība ir spiesta ķerties pie

maskēta bankrota un patvarīgi samazināt savu aizjēmumu procentes. Sekas

ir daudzu Itālijas un Vācijas baņķieru firmu ruinēšana, un jaunus kreditus

Spānija var dabūt tikai uz ļoti smagiem noteikumiem, pret milzīgām procen-

tēm un arī tikai spaidu ceļā. 1594. g. valsts kases stāvoklis ir tik draudošs,

ka ķēniņš sūta savu uzticības vīru — jezuītu — iet übagot pie turīgākiem
valsts pilsoņiem un tos ar lūgšanām un draudiem lūkot piespiest aizdot

lielākas summas savam valdiniekam.

Procentu nomaksai vien ik gadus aizplūst uz ārzemēm gandrīz visi

iejēmumi, ko dod Fīlipa kasei pati Spānija. No tām summām, kuras maksā

Neapoles valsts, 60 proc. patērē ķēniņa pensionāri. ~Indijas" (t. i. Amerikas)

zeltu un sudrabu aprij bruņošanās izdevumi, resp. armijas un flotes uztu-

rēšana. Tā laika zobgaļi dēvē Spānijas kolonijas Jaunajā Pasaulē par kuņģi,
kas ar mokām vēl uzturot pie dzīvības jau tā vājo lielvalsts ķermeni.

1531—1594. g. no Amerikas ir aizplūduši uz Spāniju dārgmetāli 260 miljonu
dukātu (gandrīz 6000 miljonu zelta latu) vērtībā. Pašai Spānijai no šiem

zelta un sudraba plūdiem nav nekāda labuma, drīzāk tikai ļaunums, jd
sacēluši produktu un citu preču cenas, tie aizplūst uz ārzemēm. (Paši spāņi

zobojas* ka no Amerikas dārgumiem viņu zemei esot tikpat labuma, kā

jumtam no lietus: tikko uzlijis, tas atkal notekot zemē, atstājot pašu jumtu

tikpat sausu kā agrāk).

Galīgi aplama ir Spānijas oikonomiskā politika: valdība ir pārliecināta,

ka valsts saimniecības augstākā gudrība ir savākt valsts kasē pēc iespējas
visu zeltu un sudrabu. TNevienam nenāk prātā rūpēties par lauksaimniecības

attīstību spāņu Amerikā, kas būtu varējusi dot milzīgā vairumā košenilu,

indigo un citas krāsvielas, kakao, tabaku un cukuru; lauksaimniecības vietā

valdība piegriež Amerikā visu vērību dārgmetālu raktuvēm un sekas ir

tās, ka galu galā paliek nabagas ir mētropole. ir viņas kolonijas.
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Tikpat greiza ir oikonomiskā likumdošana pašā Spānijā. Lai paturētu

koloniju bagātību izmantošanu valdošās tautas t. i. kastiliešu rokās (pat

aragoniešus uzskata par otras šķiras pavalstniekiem!), ārzemniekiem aiz-

liedz tiešus tirdzniecības sakarus ar Spānijas kolonijām, bet kolonistiem

savukārt ir noliegts nodarboties ar rūpniecību, kuras ražojumi jāieved no

mētropoles. Valdība joprojām turās pie ieskata, ka nacionālās bagātības

pamats ir zelts un sudrabs, un aizliedz izvest dārgmetālus uz ārzemēm. Sekas

ir tās, ka naudas vērtība strauji krītas; izejvielu un preču cenas tomēr

ceļas vēl straujākā tempā un spāņu rūpniekiem nav iespējams konkurrēt

ar ārzemju rūpniecību. Darba spējīgo vīriešu aizplūšana uz kolonijām,

stāšanās armijas rindās saceļ darba algas, un tas vēl vairāk sadārdzina preču

cenas; Spānijas ražojumiem galu galā izrādās slēgti visi tirgi, izjemot pašu

kolonijas. Kortesi (saeima) izdara jaunu aplamību: būdami pārliecināti, ka

dārdzības cēlonis ir preču aizplūšana uz kolonijām, viņi aizliedz izvest pašai

mētropolei nepieciešamākos spāņu industrijas ražojumus. Lai šī pati rūp-

niecība neciestu no izejvielu trūkuma, tās aizliedz eksportēt; tāpat arī nav

brīv ievest ārzemju fabrikātus. Šis muļķīgais rīkojums galīgi ruinē zie-

došo Spānijas aitkopību, un lopkopji nezin kur likt vilnu, jo pašu dzim-

tenes fabrikas spēj patērēt tikai mazu daļu; sāk apstāties arī kalnrūpniecība,

jo rūdu arī nav brīv eksportēt.

Neprātīgās saimnieciskās politikas sekas būtu Spānijas un viņas, kolo-

niju pilnīga panīkšana, ja stāvokli zināmā mērā neuzlabotu kontrabandisti.

Pati valdība ir spiesta skatīties uz kontrabandistu rīcību cau" pirkstiem,

un tramda tos tikai laiku pa laikam, pie kam konfiscētās preces dod valstij

diezgan prāvas summas.

lekšējo tirdzniecību pašā Spānijā bremzē muitas barjēras, kas šķi|

\ ienas un tās pašas valsts provinces, un gandrīz pilnīgs satiksmes ceļu

trūkums: Spānijas piekrastes provincēm valsts iekšienē ražotā labība iz-

nāk labu tiesu dārgāka — to sadārdzina ārkārtīgi sliktie transporta apstākļi
— nekā Sicilijas labība. (Neviļus nāk atmiņā Ukrainas akmeņogles, kuru

transports priekš pasaules kara no Doņecas baseina līdz Rīgai vai Liepājai

viņas tā sadārdzināja, ka Latvijas rūpniecība toreiz bija spiesta ievest viņai

vajadzīgās akmeņogles no Anglijas vienkārši tāpēc, ka tās izmaksāja

lētāk).

Lauksaimniecību, rūpniecību un tirdzniecību 16. g. s. Spānijā māc ār-

kārtīgi smagā nodokļu nasta. Valdība turās pie netiešo nodokļu sistēmas,

kura ir galu galā nekas cits, kā brēcoša aplamība: pietn., no katra darījuma

summas 10 % pienākas valstij. Tādā kārtā manta, kurai jāiet caur vien-

padsmit rokām teorijā ienes valstij vairāk nekā šī manta ir patiesībā
vērta. Šis muļķīgais nodoklis pilnīgi paralizētu visu Spānijas iekšējo tirdz-

niecību, ja tautsaimniecībai nenāktu talkā ierēdņu pērkamība.

Kad Spānijas valsts kases apstākļi kļūst vēl spaidīgāki, sāk uzlikt no-

dokļus arī pirmās vajadzības produktiem: gaļai, vīnam, eļļai v. t. t. Svarī-

gākiem rūpniecības ražojumiem ir nolikts vēl augstāks „peļņas nodoklis",

kas patiesībā gulstas uz pircēju, nevis fabrikantu kabatām.

Lauki paliek atmatā, fabrikās pamazām apstājas darbi; bankas un

rūpniecības paliekas sagrābj savās rokās itāļi, bet tirdzniecībā arvienu lielāks

kļūst franču iespaids. Pašas Spānijas ostās vairāk redz hollandiešu un

angļu flagas nekā spāņu kuģus. Kataloņu rokās reiz bijusi koncentrēta

vai visa Vidus jūras rietumdaļas kuģniecība. Fīlipa valdības beigās Kata-

lonijas kuģniecība ir beigusi eksistēt. Ap to pašu laiku piecas sestdaļas
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no pašas Spānijas tirdzniecības atrodas ārzemnieku rokās, bet Amerikas

tirdzniecībā ārzemnieku firmu pārsvars ir vēl lielāks.

Valdība velti mēģina cīnīties ar ierēdņu korrupciju, kas beidzot pārjem
arī tiesnešu kārtu; prāvu vinnē parasti tas, kurš spēj tiesnesim vairāk sa-

maksāt. Neviens negrib iet nabadzīgāku ļaužu lietās par liecinieku, jo
tiesnešiem ir tiesības lemt mokas arī lieciniekiem, «taisnības izdibināšanai".

Tādā kārtā tiesneša piekukuļotājs dabū «taisnību" arī tad, ja viņa nozie-

gumu būtu apjēmušies apliecināt vairāki aculiecinieki.

«Daudzi domā," saka kāds 16. g. s. spāņu publicists, «ka Spānijas valsts

nevarēs ilgi pastāvēt, jo mūs nīst visas citas valstis, mūsu provinces ir izkai-

sītas pa visām pasaules malām un viņu starpā valda lielākā atšķirība." Un

tiešām, visās Spānijas ķēniņa provincēs jem virsroku centrifugālās tendences;

viņas tiecas projām no valsts centra — Kastilijas, kas cenzdamās saturēt kopā
irstošo lielvalsti izšķiež savu spēku pēdējās atliekas.

Mēs jau minējām, ka kastilieši centās nepielaist aragoniešus pie Jau-

nās Pasaules bagātību izmantošana, un pat bija panākuši attiecīga likuma iz-

došanu. Tāpēc arī nav brīnums, ka Aragonijai ir maza daļa, vai Spānijas
lielvalsts vēl turās kopā, vai taisās bojā iet. — Sicilija arī dzīvo pilnīgi par

sevi, nelikdamās ne zinis gar valsts likteni. Bagāto Milānu var turēt

grožos tikai stiprs spāņu garnizons; Neapoles valstī spāņu ierēdņi un kom-

mandanti saimnieko nerēķinādamies ar likumiem, un ļauj daudz maz elpot
tikai tiem, kas spēj dot kukuļus. Tāpēc arī laupītāju te ir vai biezs, un

tikko vienā valsts kaktā ir apslāpētas sacelšanās ugunis, kad tās tūliņ uzlies-

mo citā malā.

Aragonijas konstitūcija ir ķēniņam visu laiku bijusi kā skabarga acīs.

1501. g. viņam nāk rets gadījums izrēķināties ar aragoniešiem un viņu brī-

vību: Aragonija nostājas Fīlipa vajātā ministra Antonio Peresa pusē. Pēdē-

jais ir aragonietis, bet pēc konstitūcijas ķēniņš pats uz savu roku nevar

sākt vajāt Aragonijas pilsoni, jo tā ir «lielā husticas" kompetence. Hustica

šoreiz gan ir visai vāja rakstura vīrs un izdod ministri ķēniņa inkvizīcijai;

Saragosas pilsoņi redz, ka notiek viņu brīvību pārkāpšana, un ķeras pie iero-

čiem. Saragosas pūlis nogalina ķēniņa uzticības vīrus un atbrīvo nelai-

mīgo ministri (taisnību sakot, viņš ir bijis liels blēdis) no inkvizīcijas cie-

tuma un tam izdodas aizbēgt uz Franciju. Fīlips rīko pret Aragoniju soda

ekspedīciju — 10,000 kastiliešus ar stipru artilēriju. — Aragonieši gatavojas

aizstāvēties un tautas priekšgalā nostājas lielais hustica «Justicia major" —

viņas konstitūcijas sargs un ģenerālprokurors vienā personā, kuram pēc

Aragonijas konstitūcijas ir lielāka vara nekā pašam ķēniņam. Mazdūšīgo

tomēr ir vairums, bet brīvības sargu tikai mazs pulks. Stingri apjēmušies

turēties tikai galvas pilsēta Saragoza, bet arī tā pēc neilgas pretošanās ir

spiesta padoties. Lielais hustica kā pirmais kāpj uz ešafota; viņam seko

prāvs skaits augstmaņu; zemākās kārtas dumpiniekus atdod sārta liesmām

(vienā pašā dienā sadedzināti 80 cilvēku!). Aragonija guļ uzvarēta pie

Fīlipa kājām un ķēniņš, sasaucis viņas kortesus un «lai būtu ievērota liku-

mība", piespiež aragoniešus pašus atsacīties no viņu brīvības.

16. gadu simtenis ir Spānijas slavas un varenības laikmets un gadsimta
beigās sākas šīs varenības bojā iešana. Spānijas veterāņu armijas iznīkst

cīņu laukos; sudraba un zelta kravas, kas nāk no Amerikas, aprij milzīgie
izdevumi, kurus prasa lielvalsts politika un pati spāņu tauta pamazām no-

grimst nabadzībā.
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Gadu desmitiem ilgās cīņas visās pasaules malās ir galīgi nogurdinā-
jušas spāņu tautas spēkus. Ik gadus tūkstošiem vīru un jaunekļu atstāj

dzimteni, lai dotos karā uz svešām malām un pa lielākai daļai vairs neat-

grieztos dzimtenē. Velti plūst uz Spāniju zelts un sudrabs, kas gūts Mek-

sikas un Peru raktuvēs. Velti Fīlips 11. cenšas izsist jaunus nodokļus no

saviem pavalstniekiem; viņam izdodas palielināt valsts iejēmumus, bet izde-

vumi vairojas divreiz straujākā tempā. Visi paredzētie ienākumi viņa

valdības beigās parasti jau ir ieķīlāti par pāris gadiem v/ priekšu un Fīlips

atstāj kā mantojumu dēlam nevien irstošu valsti, bet arī 100 milj. zelta

dukātu lielu parādu.

Spāņu tauta, pieradusi pie kapiem, aizmirst ražīgu darbu. Preču un

produktu cenas nemitīgi ceļas, bet iedzīvofāju pirkšanas spējas un ražotāju
skaits pastāvīgi iet mazumā. Spāņi sāk nicināt darbu; viņi sapņo tikai par

kara gaitām, kurās uzvarētāji gūst lielu laupījumu, un par zelta un pērļu

kaudzēm Jaunajā Pasaulē. Visi tiecas būt kungi un 8 milj. lielajai spāņu

tautai ir 200,000 muižnieku, kas tura par kaunu likt rokas pie cita dar-

ba, atskaitot to, kas \eieams ar zobenu. Šo liekēžu armiju vēl pavairo

200,000 garīdznieku, kas arī, protams, vairās no katra darba; kareivju, ierēdņu

un viņu sievu un bērnu kopskaits sniedzas pie pusmiljona; ļoti liela ir arī

übagu armija, kaut gan viņas rindās redz daudzus darba spējīgus cilvēkus.

Tai pašā laikā lauki paliek darba roku trūkuma dēļ neapstrādāti.

Koloniju bagātības iet Spānijai secen, neko nedodamas tautai preti

pret tiem simtiem iūkstošiem cilvēku, kas atstājuši dzimteni, lai meklētu

laimi viņpus Atlantijas okeāna. Šīs pašas kolonijas un viņu ražoto dārg-

metālu flotes, kuras brauc no tām uz Spāniju, kļūst par angļu un hollan-

diešu bagātības avotu: protestantu pirāti nevien medī spāņu sudraba ku-

ģus un izlaupa viņu koloniju piekrastes, bet arī paši sāk staigāt kolonizātoru

gaitās, pa daļai uz pašas Spānijas, pa daļai uz viņai pakļautās Portugāles

rēķina.

Sava mūža beigās Fīlips beidzot arī pats sāk noskārst, ka viņa valdī-

šanas laikā Spānijas valsts un spāņu tauta ir nonākušas pie bezdibeņa malas.

Viņš redz arī, ka viņa mantinieks (Fīlips III.) nav daudz labāks par nabaga

Donu Karlosu, un gribēdams nodrošināt dēlam mazākais to, kas Spānijai

vēl atlicies, mirstošais ķēniņš savā nāves gadā vēl pagūst noslēgt Vervenas

mierlīgumu ar savu niknāko ienaidnieku Indriķi IV., atdodams tam atpakaļ

visus spāņu iekarojumus Francijā, lai tikai nodrošinātu dēlam mierīgu

valdīšanas sākumu.

Briesmīgu fizisku moku plosīts, Fīlips 11. sagaida savu mūža galu.

Visās viņa locītavās ir iemetušies sāpīgi un strutaini augoņi, tajos — pēc

aculiecinieku nostāstiem — ieperinājušies milzīgi tārpi, kurus nespējušas

iznīdēt nekādas zāles. (lespējams, ka par „tārpiem" noturēti mizalskābes

kristalli, kas vērojami pie ģikts slimniekiem).

Fīlips mirst 1598. g. rudenī, nodzīvojis 71 gadu, no kuriem veselus

43 viņš ir bijis Spānijas un sākumā arī pašu bagātāko Eiropas zemju valdi-

nieks. Viņam ir bijusi nesatricināma pašpaļāvība un naivā pārliecība, ka

Spānijas ķēniņam ir dibinātas tiesības uzskatīt visu pasauli kā savu pie-

derumu. Visi, kas iedrošinās domāt citādi nekā pats Fīlips, ir viņa acīs

nodevēji un dumpinieki, pret kuriem ķēniņš tura par atlantiem visus cīnās

līdzekļus.

Fīlipa ilgajā mūžā ir tomēr sasniegts kaut kas pozitīvs, vismaz skato-

ties no katoļu baznīcas viedokļa. Tā ir kontrreformācijas uzvara Eiropas
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romāņu zemēs un Polijā. Katoļu baznīcas galvenie ienaidnieki ir bijuši

nevis pasīvie luterāņi, bet fanātiskie kalvinisti, un Fīlips 11. ir visu mūžu

juties kā šo protestantu pretinieku lēģera virspavēlnieks un štāba priekš-

nieks vienā personā.

Iznīkušas spāņu kolonijas, sen izplēnējuši viņas ķēniņu sapņi par pa-

saules \ irskundzību. No viņiem slavas laikiem ir palikuši tikai ģeniāli

mākslas darbi, kurus veidojušas 16. gadsimta spāņu rakstnieku un gleznotāju

rokas. š;ai gadu simtenī, kad Spānijai pieder pirmā vieta starp Eiropas

lielvalstīm, arī viņas literātūra un māksla pārdzīvo savus ziedu laikus.

Lai minam tikai dzejniekus Ponsu dc Leonu, Fernando dc Herrera, satīriķi

Dons Kichots un Sančo Pansa.

(Servantcsa darba I. izdevuma titullapas zīmējums.)

Mendosu un nemirstīgo „Dona Kichota'' autoru — Servantesu, apbrīnojami

ražīgo Lope dc Vega, kas paspējis sarakstīt 1500 lugas, vēsturnieku Marianu

un dadžus citus. Visu šo rakstnieku darbi ir pilni nacionāla pašlepnuma un

dziļa patriotisma, un gandrīz visi no tiem ir nevien ar spalvu, bet arī ar

zobenu un musketi palīdzējuši veidot savas tautas slavu un viņas valsts

varenību (Lope dc Vega ir «Neuzvaramās armādas" ekspedīcijas dalībnieks).
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Lielus darbus atstājuši arī 16. g. s. spāņu gleznotāji, kuru skolai ir

diezgan tuvi sakari ar Itālijas renesanses meistariem, piem. Ticianu.

16. g. s. beigās, kad sāk irt drupās spāņu lielvalsts celtne, sāk apsīkt
arī spāņu māksla, un starp 17. g. s. lielajiem gariem mēs redzam tikai vienu

Servantesu un dc Vegas tautieti — Kalderonu.



Indriķis IV. un Marija Mediči.

(P. Rubensa glezna Luvrā)





VII. Francis I.

Pēc Ludviga XII. nāves 1515. g. Francijas troni manto Angulemas her-

cogs Francis, apdāvināts un enerģisks valdnieks; viņš noiemj atgūt Francijai
Milānas hercogisti, pāriet Alpus un asiņainā Marinjano kaujā veic Milānas her-

coga šveiciešu algotņus. Pāvests sāk meklēt jaunā ķēniņa draudzību. 1516. g.
Francija slēdz ar Šveices kantoniem līgumu, pēc kura tie sajem gadskārtē-

jas subsidijas un kļūst par kara algotņu piegādātājiem Francijas armijai.
(Tas ir tas pats līgums, pret kuru tik nikni uzstājas Cvingli, Šveices re-

formātors.)

Jaunais Francijas ķēniņš tīko tikt arī Vācijas ķeizara godā, bet Spā-
nijas valdinieks Kārlis izrādās laimīgāks konkurrents. Abu starpā sākas

cīņa uz dzīvību un nāvi dēļ virskundzības Itālijā. Ķeizara diplomātiem iz-

dodas dabūt savā pusē pāvestu un Anglijas simpātijas. Arī Šveices kantonu

vairums sāk nosvērties ķeizara pusē. Kārļa V. karaspēks ģenerāļa Kolonnas

vadībā 1521. g. iekaro gandrīz visu Lombardiju un frančiem paliek tikai

Ģenuja un Milānas pilsēta. Nākamā gādā franči vikonta dc Lotreka vadībā

grib atgūt zaudētās pozīcijas; ķeizara ģenerāļi sakauj franču armiju un

galīgi padzen tos no Itālijas. Tagad nostājas ķeizara pusē arī Anglijas

ķēniņš Indriķis VIII., pieteic Francijai karu un angļu karapulki dodas pāri
robežai.

Kārlis V. tagad ir Itālijas kungs. Viņš atjauno savienības līgumu

ar pāvestu, Milānas hercogu un sīkajām Itālijas republ'kām — Itālijas aiz-

stāvēšanai pret Francijas virskundzības tieksmēm. Francis gatavojas 1524. g.

pats doties uz Itāliju lielas armijas priekšgalā, bet ceļā dabon zināt, ka viņa

godkārīgais brālēns hercogs Burbons pārgājis ķeizara pusē. Ķēniņš pal'ek

Francijā un sūta uz Itāliju ģenerāli Bonnivē, kas gūst dažus panākumus.

Pa to laiku angļi iebrūk Ziemeļ-Francijā, bet vācu karaspēks izposta Bur-

gundiju. 1524. g. pavasarī ķeizara karapulki galīgi sakauj Bonnivē armiju

pie Silēzijas, un kaujā krīt arī Bajards, daudzinātais Chevalier sans peur

et reproche. Francijas hēgemonija Lombardijā ir galīgi lauzta un Mi-

lānas hercogs, atguvis troni, skubina ķeizaru iebrukt pašā Francijā. Ķeizars

sūta turpu Peskaras marķīzu, kurš mēģina iejemt Marseļu, bet drīz ir

spiests bez panākumiem atgriezties Itālijā. Francijas ķēniņš ar savu armiju

seko ķeizara karapulkiem uz pēdām un aplenc Pāvijas pilsētu. Vācu pulki,

kuriem trūkst pārtikas, atkāpjas Alpu kalnos, un Francijas politikai Itālijā

atkal sāk smaidīt laime: Venēcijas republika pāriet franču pusē, bet pā-

vests un Florence pasludina, ka viņi turpmāk palikšot neitrāli.

Ķeizaram izdodas sadabūt naudu karavīru algas izmaksai, un vācu

landsknechti ir atkal gatavi cīnīties; viņiem pienāk lieli palīgspēki un her-
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coga Burbomi un Peskaras marķīza vadībā ķeizara armija dodas glābt Pā-

viju. 1525. g. februārī pie šīs pilsētas notiek kauja, kurā ķeizara ģenerāļi

patur virsroku. Franču armija ir gandrīz beigusi eksistēt, visa artilērija

kritusi ienaidnieku rokās: kaujā kritis arī franču virspavēlnieks Bonnivē,

bet ķēniņu Franci, kas cīņā smagi ievainots, uzvarētāji sajem gūstā.

Ķeizars triumfē, bet viņa sabiedrotiem nav pa prātam tā varas lielais

pieaugums — Anglija slēdz ar Franciju mieru, un pāvests pāriet uzvarētāju

Adrea Doria, Ģenujas admirālis.

[Sebusliano del Piombo glezna Doria pilī Ģenujā.)

puse, jo viņam Kārļa hegemonija Itālija ir tikpat nepatīkama ka franču

virskundzība.

Uzvarētājs ir aizvedis Francijas ķēniņu gūstā uz Spāniju, kur 1526. g.

Madridē noslēdz mieru: Krancis [. ir spiests piejeml visus noteikumus, kurus

tam diktē priekšā ķeizars — atsacīties no Burgundijas un visām pretenzi-

jām uz Neapoli, Milānu un Ģenuju. Ķēniņš paraksta miera līgumu, apjem-

damies to lauzt pie pirmās izdevības.

Tikko ticis brīvību. Krancis I. atkal steidz meklēt biedrotos jaunai cīņai

un noslēdz t. s. «svēto līgu", ar Milānas hercogu, pāvestu un Venēcijas re-



publiku; «svētās ligas" mērķis ir izdzīt no Itālijas ķeizara karapulkus, kuri

joprojām okupē Milānu; pāvests savukārt atsvabina ķēniņu Franci no zvē-

rasta, ar kuru tas apsolījies turēt Madrides mierlīgumu. Par Burgundijas
atdošanu Francijas ķēniņš vairs negrib ne dzirdēt.

Ķeizara pulkus, kuru varā atrodas Milānas hercogiste, komandē her-

cogs Burbons; dabūjis Frunsberga atvestos palīgspēkus, Burbons iebrūk

Baznīcas valstī un dodas tieši uz Romu; vezdams savus landsknechtus uz-

brukumā pret pilsētas mūriem, hercogs zaudē dzīvību, bet pilsēta krīt viņa

pulku rokās, kuri to briesmīgi izlaupa. Ķeizara armijā Romā izirst visa

disciplīna, un Kārlis V. pamazām zaudē savus 1525. g. ieguvumus: Itālijā atkal

ieradusies franču armija un aplenc Neapoli, atbalstīdamās uz Ģenujas drau-

dzību. Franču armiju iznīcina mēris, bet Ģenujas admirālis Doria pāriet

ķeizara pusē ar savām eskadrām.

Abas valstis ir galīgi nokausētas un Kambrē pilsētā noslēdz mieru, pēc

kura Francija atsakās no pretenzijām uz Itāliju un no suverēnitātes pār

Flandrijas un Artuā grāfistēm, pati paturēdama Burgundiju.

1536. g. atkal atjaunojas karš starp Franci I. un ķeizaru. Kārļa V. ar-

mija iebrūk Dienvid-Francijā un to briesmīgi izposta. Francija nevarēdama

turēties preti ķeizara pārspēkam, cenšas tam uzrīdīt virsū turkus un vācu

protestantus; pēc divu gadu ilgas cīņas ķēniņš noslēdz ar ķeizaru pamieru

uz desmit gadiem; jau pēc 4 g. sākas jauns karš, kurā Francim I. izdevies

dabūt par savām sabiedrotām Zviedriju un Dāniju; ķēniņa draugs, sultāns

Suleimans iejem visu Ungāriju. Vācu protestanti tomēr tura rokas klēpī, un

ķeizars ar viņu palīdzību piespiež Franciju slēgt jaunu mieru, Krepī pilsētā

(1544. g.); Francija apjemas palīdzēt ķeizaram pret ķeceriem un arī turkiem,

protams, tikai vārda pēc. Tomēr Francijas ķēniņš ir noskārtis, ka ķeizars

ir par viņu stiprāks, un vairs nemēģina kara laimi.

Ķēniņš Francis I. ir dēku meklētājs kara un mīlas gaitās, bet valsts

lietu pārzināšana atrodas viņa mātes un kanclera Diprā rokās, — Valsts kasē

vienmēr trūkst naudas un ķēniņš ir spiests to pumpēt visās malās, parasti

neturēdams kreditoriem dotos solījumus.
Par spīti visiem ārējiem kariem, Franča I. laikā turpinās Francijas ma-

teriālais uzplaukums. Lionā attīstās zīda rūpniecība, bet franču jūrnieki

mēģina nostiprināties Kanādā. — Parīzes universitāte uz laiku kļūst par

franču humānisma centru, un ķēniņš pulcina, ap sevi labākos renesanses

māksliniekus, to skaitā arī Leonardo da Vinči. — Franča 1. galms kļūst ne-

vien par vienu no spožākiem renesanses laikmeta mākslas centriem, bet arī

par vietu, kur valda lielākā izlaidība un trakulīgs dzīves prieks.
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VIII. Ticības kari Francijā.

Ķēniņa Franča pēdējos valdīšanas gados arī Francijai sāk draudēt iz-

redzes saskaldīties divās naidīgās daļās. Ķēniņš nekādiem varas līdzekļiem
nevar apturēt reformācijas izplatīšanos, un tā gūst piekritējus intelliģencē,
muižnieku starpā un paša ķēniņa tuvinieku aprindās. Franču nācijas zieds

šī ķēniņa mūža beigās ir atklāti vai slepeni protestanti. Toties zemākās

šķiras izrādās konservatīvākas un joprojām turas pie katoļu baznīcas.
—

Pēc Franča nāves kāpj tronī viņa dēls Indriķis 11., visai kūtras dabas

kungs, kas nokļūst zem konnentabla Monmoransi iespaida. Pēdējais ir ie-

spaidīgākais vīrs visā valstī, un pēc viņa tūliņ nāk hercogu Gīzu ģints, kas

uzskata, sevi par dižciltīgāku nekā paši Vainā. No Gīzu ģints ievērojamā-
kais loceklis šai laikā ir hercogs Francis, Kalē pilsētas iekarotājs, bet Gīzu

faktiskais galva ir Reimsas archibīskaps — Lotaringijas kardināls. — Mon-

moransi un Gīzi skubina lietāt pret reformētiem arvienu bargākas represi-

jas, un fanātiskais Parīzes pūlis cītīgi rīko protestantu grautiņus. Par spīti

visām vajāšanām, reformācija gūst Francijā arvienu vairāk piekritēju; viss

reformēto vairums te ir fanātiskie kalvinisti: pilni pašlepnuma un varoņ-

spīts, viņi negrib locīties ķēniņgribas un tautas vairākuma priekšā, un īsā

laikā kalvinistu skaits Francijā sasniedz 400.000 dvēseles. Viss Francijas

reformēto vairums ir intelliģences vai turīgāko šķiru pārstāvji. Viņu priekš-

galā ir nostājušies Burbonu ģints prinči, Navarras titulārķēniņš Antons un

viņa jaunākais brālis Ludvigs dc Kondē; liels svars franču kalvinistu saimē

ir arī Šatijonu ģintij, no kuras divi brāļi Francis un Kaspars (admirālis Ko-

linji) iejem augstus amatus valsts dienestā. Jaunās mācības piekritēju pār-

stāvji sanāk 1559. g. uz pirmo Francijas sinodi, kurā izstrādā savu draudžu

iekšējās iekārtas reglamentu (viņā stingri ievērots pašvaldības princips: mā-

cītājus vēl draudzes; mācītāju un draudžu padomju pārstāvji rēgulāri sa-

pulcējas uz provinču sinodēm, kūpas savukārt vēl valsts jeb nacionālās si-

nodes locekļus). — Nacionālajai sinodei ir noteikšana nevien pār ticības lie-

tām, bet arī politiku. Tādā kārtā Francijas reformētiem nodibinās vienkārša,

bet stipra organizācija, kad dod tiem iespēju izveidoties par varenu spēku.

Indriķis 11. dabon tai pašā 1559. g. smagu rētu kādā svētku turnīrā un

mirst Viņa vecākais dēls Francis 11. ir 16 gadus vecs. fiziski un garīgi ne-

attīstīts jauneklis, un atrodas zem savas enerģiskās sievas Marijas Stuart

iespaida. Šī dāma ir fanātiska katole, un ar viņas ziņu ķēniņš uztic valsts

lietu pārzināšanu savas sievas tēvocim no mātes puses, Lotaringijas kardi-

nālam. Tas sāk nikni vajāt ķecerus un lemj sārta liesmām pat viņu sievas

un bērnus. Reformētie muižnieki vietām mēģina ķerties pie ieročiem, bet
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kardināls atri apspiež sacelšanas mēģinājumus; abus Burbonus, Navarras

ķēniņu Antonu un Ludvigu dc Kondē iemet cietumā.

Ķēniņš Francis 11. mirst, novaldījis tikai mazliet vairāk par gadu, un

Francijas iekšējā politikā iestājas ass lūzums. — Jaunais ķēniņš ir nelaiķa
brālis, 11 gadus vecais Kārlis IX; par reģenti pret Gīzu ģints gribu paliek

viņa māte Katrīna, izglītota, veikla un viltīga florentiete no Mediči cilts, pilna

godkārības un tāpēc arī naida pret Gīziem, kuru rokās līdz tam atradusies

valsts lietu vadība. Gīzu vara šķiet reģentei joprojām pārāk liela; reģente

tāpēc mēģina tuvināties kalvinistiem (hugenotiem) un atsvabina Burbonu

prinčus no cietuma. Reformēto iespaids valstī kļūst tik liels, ka Orleanā sa-

sauktajā kārtu pārstāvju sapulcē viņiem izrādās majoritāte. Reģente pār-

trauc visas tiesu vajāšanas pret protestantiem, un pašā Parīzē jau ir ap

25.000 kalvinistu.

Katrīna valda ar kanclera Lopitala, „polītiķu" jeb kompromisa partijas

vadoņa palīdzību; abi cer panākt izlīgumu starp reformētiem un katoļiem,

un sarīko starp kalvinistu mācītājiem un katoļu prelātiem disputu par ticības

lietām; disputā uzvar protestanti un kalvinistu piekritēju skaits galma ap-

rindās vairojas. — Katoļi nolemj ķerties pie ieročiem un abu ticības partiju

locekļu starpā sākas bruņotas sadursmes. Monmoransi un hercogs Francis

Gīzs, protestēdami pret reģentes simpātijām kalvinistiem, atstāj galmu un

Parīzi un organizē savienību katoļu ticības aizsargāšanai, t. s. triumvirātu

(trešais Gīza un Monmoransi sabiedrotais ir maršals St. Andrē), kas stājas

sakaros ar Spānijas ķēniņu Fīlipu 11. Triumvirāts sāk atklāti uzstāties pret

valdību un viņas protežētiem hugenotiem, sevišķi pēc tam, kad reģente ar

kancleru publicē ediktu, kurš reformētiem piešķir zem zināmiem noteiku-

miem kulta brīvību Francijas robežās.

Hercogs Francis Gīzs, 1562. g. martā, jādams ar savu svītu cauri Šam-

paņjai, nonāk Vasl pilsētiņā, kur vietējie kalvinisti patlaban notura dievkal-

pojumu: kalvinistu dziedāšana uztrauc katoliskā hercoga nervus un viņš pa-

vēl saviem kāļa kalpiem izklīdināt protestantu dievlūdzējus. Kalpi izpilda

šo pavēli ar tādu aizrautību, ka nogalina nevien pieaugušus hugenotus, bet

arī sievietes un bērnus, pavisam kopā 2000 cilvēku. Šī asins izliešana ievada

ticības karus, kas plosa Franciju veselus 34 gadus.
Triumvirāta vara ir tik liela, ka reģente jūtas spiesta tā priekšā ka-

pitulēt un pāriet katoļu lēģerī. Toties hugenotu starpā sāk lauzties uz āru

republikāniskas tendences un viņi nostājas opozicijā nevien pret katoļiem,

bet arī Valuā dinastiju. Zem ticības brīvības karoga atjaunojas vecā muiž-

nieku un pilsētu patriciešu cīņa viņu brīvību labad pret monarchiju. Cīņā

sāk iejaukties arī ārzemes: reģente sauc talkā šveiciešu algotņus, Gīzi at-

balstās uz spāņiem, bet hugenoti meklē sev draugus Anglijā un starp vācu

reformētiem. Tāpat kā Vācijā un Šveicē, arī te ticības konfliktam ir inter-

nacionāls raksturs, un reliģisko uzskatu kopība izrādās par stiprāku saiti

nekā piederība pie vienas un tās pašas tautas vai ķēniņvalsts. —

Pirmais ticības karš sākas tūliņ pēc hugenotu grautiņa Vasī pilsētiņā;

šai karā dabon galu Navarras ķēniņš Antons un divi triumvīri, Francis Gīzs

un maršals dc St. Andrē. Beidzas šis karš 1563. g. ar mierlīgumu, kuru no-

slēdz Ambuāzas pilsētā. — Hugenotiem drīz rodas aizdomas, ka reģente ar

Spānijas palīdzību grib viņus pagalam iznīcināt, un tie steidz organizēties

uz stingri militāriem pamatiem: katrai draudzei jāuzstāda vajadzības brīdī

viena vai vairākas rotas karavīru, kuras pēc apriņķiem un provincēm ir ap-

vienotas pulkos un korpusos. Visas kalvinistu aprindas, sākot no apakšas
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līdz augšai pārjem demokrātiskais un reizē neiecietīgais un puritāniskais Kal-

vina gars. — Sinodes aizliedz kalvinistiem nēsāt greznas drēbes, aizliedz de-

jas un teātru apmeklēšanu; aizliegta ir arī kāršu spēle. — Visus kalvinistus

tagad tura kopā dzelzs disciplīna un cīņas fanātisms, un viņi jūtas kā paša
Dieva kareivji. — Tāpēc arī nav brīnums, ka kalvinisti, kuru skaits Fran-

cijā pārsniedzis vairākus simts tūkstošus, spēj gadiem ilgi pretoties nevien

ķēniņu varai, bet arī katoliskajam franču tautas vairākumam, kuru atbalsta

ar naudas līdzekļiem un bruņotu spēku toreiz tik varenā Spānija. — Ļoti

lielu vērību franču hugenoti piegriež arī savas jaunatnes audzināšanai un

rūpējas par viņas izglītību stingri militārā garā.

Pavisam citādi šai laikā ir franču galma un viņam tuvāko aprindu ti-

kumi; galmā zem izlaidīgās reģentes un viņas draugu itāļu iespaida, iet kā

pa mūžīgiem svētkiem, un norisinās neskaitāmi mīlestības romāni un dueļi.
1567. g. sākas jauna hugenotu sacelšanās, t. s. otrais ticības karš. Ka-

toļu pulku vadonis konnetabls Monmoransi krīt kaujā, un Kondē, vācu al-

gotņu priekšgalā, aizmaršē līdz Parīzei. Reģentes valdītais galms mēģina

glābties, slēdzot mieru, bet izlietā viņu jaunām protestantu vajāšanām. Re-

ģente un galms arvien vairāk nostājas katoļu pusē un kanclers Lopitals, kurš

ieteic mērenību, ir spiests demisionēt.
—

Franču reformētie no jauna jem rokās ieročus. No Anglijas un Vā-

cijas viņiem nāk palīgā ticības brāļu kara pulki. — Par spīti šai palīdzībai

hugenoti zaudē 1569. g. lielu kauju pie Žarnakas; kaujā dabon galu arī prin-
cis Kondē, labākais hugenotu kara vadonis.

— Par protestantu nominālo

vadoni kopš tā laika skaitās 16 gadus vecais Navarras ķēniņš Indriķis, izlai-

dīgs, bet kareivisks un enerģijas pārpilns jauneklis. Hugenotu pulku faktiskā

vadība atrodas admirāļa Kolinji rokās. Viņš ir taisnīgs, skarbs un nelo-

kāms vīrs, teicams organizātors, bet pavājš taktiķis. Ar vācu protestantu

brīvprātīgo palīdzību viņam izdodas gūt pār reģentes pulkiem virsroku un

piespiest valdību slēgt St. Žermenā mieru, kas garantē hugenotiem gandrīz

neierobežotu ticības brīvību un kā drošības garantiju nodod viņu rokās

četrus stiprus cietokšņus, kuros tie novieto savus garnizonus (pats stiprākais

no šiem cietokšņiem ir Larošela).

Ķēniņš Kārlis IX. tagad jem valdības grožus savās rokās un sāk tuvi-

nāties hugenotiem; neturēdams labu prātu uz Fīlipu 11., kuļ\š valdot reģen-
tei centies jauno ķēniņu visādi aizvainot un vispār piekopa Francijai nai-

dīgu politiku (jaunais ķēniņš tur savu Spānijas amata brāli par vainīgu pie

ticības karu izcelšanās, un šīs aizdomas nav gluži nedibinātas).

Francija pāriet Spānijas ienaidnieku lēģerī, pabalsta Gīzus un stājas

sakaros ar Angliju un vācu protestantiem. Bet arī Francijas katoļi ir pie-

raduši uzskatīt Fīlipu II par galveno savas ticības sargu, un piekopt Spā-

nijai naidīgu politiku nozīmē gandrīz tik pat daudz kā nostāties protestantu

pusē. — Kārlis IX. to faktiski arī izdara, padarīdams (1571. g.) admirāli Ko-

linji par savu galveno padomnieku, jo vecais kara vadonis cītīgi atbalsta

jaunā ķēniņa plānus, kas vērsti pret Spāniju. — Ķēniņa māte, kura līdz šim

turējusi valsts grožus savās rokās, jūtas dziļi aizvainota; dēls vairs nerē-

ķinās ar viņas padomiem, bet vairāk klausa admirālim, kura acīs ķēniņiene-

atraitne ir hugenotu vajāšanu un likstu vaininiece.

Sabrāļojies ar protestantiem, Kārlis IX. tomēr drīz noskārst, ka katoļu

ticības pusē stāv nevien daļa aristokrātijas, bet arī zemākās kārtas, kuras

šķir no hugenotiem (pa lielākai daļai lauku muižniekiem, vai turīgiem pil-

soņiem) arī dziļa sociāla plaisa. (Parīzes pūlis vēlāk piedalās Bērtuļa nakts-
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slepkavībās, nevien aiz ticības fanātisma, bet arī sociāla naida pret torei/e

jiem «buržujiem" — un slepkavo viņus ai tādu pašu aizrautību, kādu 200 ga

dus vēlāk izrāda franču revolūcijas laikā XVIII. g. s. Parīzes proletariāts.).

Sākumā reformācijas kustība Francijā skar tikai ticības lietas; tagad
franču reformētie jau ir izveidojušies par noteiktu, no pārējiem valsts iedzī-

votājiem asi norobežojušos, reliģisku un reize politisku partiju, un pret viņu

sāk celties tautas slāņos pretējas strāvas. — Astoņus gadus ilgais pilsoņu karš
ir saniknojis pret protestantiem franču tautas vairākumu, kurš uzskata šos

iedomīgos jauninātājus par galveniem vainīgiem pie kara posta. Lielpilsētu

pūlis tura hugenotus par Francijas un Dieva ienaidniekiem, un Gīzi un fa-

nātiskie mūki cenšas uzkurt tautas masās vēl lielāku naida uguni. — No vi-

Kārlis IX. jaunībā.

(Franča Kluē glezna, mākslas vēstures muzējā Vīnē.)

sam kancelēm birst lāsti uz hugenotu galvām, un • sprediķotāji aicina tautu

pašas speķiem izdeldēt ķecerus, jo ķēniņš vai nu negribot, vai arī nespējot
izvest šo Dievam patīkamo darbu galā.

Kolinji mēģina noturēties pie varas novēršot franču tautas vērību uz

ārpolitiku, un vienīgā izeja te ir karš ar Spāniju. Garīgi un fiziski neva-

rīgais ķēniņš ir eksaltētas dabas svaidīgs jauneklis ar vāju gribas spēku,
sapņo par varoņdarbiem, kurus tas cer izdarīt cīņā pret Habsburgiem tāpat,
ka viņus savā laikā veikuši tā senči. Viņš saderina savu māsu Margrietu ar

jauno Navarras ķēniņu Indriķi un gribēdams dot māsai pūrā to Navarras
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daļu, kuru sagrābusi sava vara Spānija, taisās uzsākt cīņu pret kristīgās
Eiropas stiprāko lielvalsti.

Katrīna Mediči redz, ka Kolinji iespaids uz viņas svaidīgo dēlu kļūst
arvienu lielāks un tas rada itālietē dibinātas bažas par dēla valsts turpmāko
likteni: Francija, kas vairākus gadus asiņojusi pilsoņu karā, ir par vāju,
lai uzjemtos cīņu pret vareno Spāniju, un pie tam vēl tādā laikā, kad franču

tautas lielākā daļa neatbalsta ķēniņa kara plānus un ir naidīga ķēniņa pa-

domnieku partijai.

Aizvainota lepnuma un arī mātes rūpju spiesta, Katrīna mēģina glābt
dēlu no Kolinji iespaida, jo baidās, ka admirālis var palikt par Francijas

likteņa galveno noteicēju un viņas dēls tikai par ēnas ķēniņu. Viņa sabrā-

ļojas ar katoļu partijas vadoņiem, kuru starpā ir viņas dēls un ķēniņa brā-

lis, Anžū hercogs Indriķis.

Katrīna vispirms mēģina modināt dēlā aizdomas, ka Kolinji piekopj

divkosīgu politiku: sākumā viņai tas neizdodas, jo vecais admirālis ar savu

atklāto rakstūru un kauju nopelniem imponē nevarīgajam ķēniņam. Vil-

tīgā itāliete tomēr mežģī tāļāk savu intrigu tīklu, un ķēniņš beidzot sāk svār-

stīties. — Arī viņam kļūst skaidrs, ka tam jāizvēlas starp admirāli, kas ir

ķeceris un vēl nesen bijis viņa ienaidnieks, un savu māti, saviem draugiem
un tuviniekiem: ķēniņiene soli pa solim atkaro savu agrāko varu pār gļēvo
dēlu. un ķēniņš slepeni pāriet katoļu partijas lēģerī.

Kolinji ārpolitika cieš neveiksmi, jo ķēniņš atsakās pieteikt karu Spā-

nijai, kaut gan pats vēl nesen jūsmojis par staigāšanu Franča Ļ pēdās.

Hugenoti draud, ka došoties saviem ticības brāļiem — nīderlandiešiem palīgā

arī bez valdības piekrišanas: šie draudi kļūst ķēniņienes rokās par argu-

mentu, kūpu tā izlietā, lai pārliecinātu savu dēlu, ka hugenoti gatavo jaunu

sacelšanos. Katrīna cer glābt dēla valsti no jaunas katastrofas, uzdodama

algotam slepkavām nogādāt admirāli pie malas. — Šai gadu simtenī ir pa-

rasta lieta, ka politiskus pretiniekus lūko nogādāt pie tēviem ar slepkavas

dunča vai lodes palīdzību. (Piem. Oranijas princi Vilhelmu noslepkavo cil-

vēks, kura piederīgie sajem Fīlipa izsolīto godalgu — 20.000 dukātus un muiž-

nieku ģērboni). — Atentāts notiek nevien ar ķēniņienes, bet arī Anžū her-

coga un Indriķa Gīza ziņu, bet viņam nav cerēto panākumu: slepkava More-

vels, kas apsolījies nogalināt admirāli, viņu tikai ievaino.

Hugenotu lēģerī saceļas briesmīga sašutuma vētra un protestanti atklāti

dēvē Katrīnu Mediči par slepkavības gatavotāju. Ja atentāts būtu izdevies,

ķēniņiene-atraitne, jādomā, ar to arī apmierinātos, un tāļākie Francijas vē-

stures notikumi nebūtu tik drāmatiski un asiņaini. — Tagad viņa sāk baidī-

ties no admirāļa piekritēju atriebības: protestanti sāk draudēt nevien ķēni-

ņienei, bet arī pašam ķēniņam, kuru tie vaino divkosībā un sirmā padom-

nieka nodevībā.

Lai glābtu sevi, savus draugus un savu partiju, Katrīna Mediči no-

lemj iznīcināt hugenotus. Ķēniņienei un Anžū hercogam, kas ir galvenie

hugenotu izdeldēšanas projekta autori, izdodas ķēniņu pārliecināt, ka vie-

nīgi tikai šī projekta reālizēšana var glābt Franciju no jauna pilsoņu kara.

Ķēniņš sākumā pretojas, jo hugenotu vadoņu starpā viņam ir daudz draugu.
Ar labu un draudiem mātei izdodas viņu pārliecināt, un Kārlis IX., kas pa-

radis tai klausīt visās lietās, beidzot padodas. — Svaidīgs pēc dabas, viņš

pāriet ekstrēma un saka. ka ļaujot katoļiem rīcības brīvību, ja vien viņi

apjemoties iznīcināt visus hugenotus, - ..lai reiz valstij būtu miers".
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Sazvērnieku vadoņi aicina pie tevis Parīzes pilsoņu pārstāvjus, kuri

tiem apsola savu palīdzību; galvas pilsētas pūlis sāk slepeni bruņoties un

šim masu slepkavības darbam sabiedrojas ar pūli arī Gīzi un citi katoļu

augstmaņi, Parīzes pilsoņu milicija un ķēniņa gvardi ja; apsolās nākt talkā

arī sabiedrības padibenes un citi salašņas.

Par slepkavības nakti izraugās to, kura seko 23. augustam. Parīzē pat-
laban ir sapulcējušies uz Navarras ķēniņa Indriķa kāzām ar princesi Mar-

grietu vairāki tūkstoši reformēto muižnieku; katoļi priecājas, jo cer izdel-

dēt savus ienaidniekus ar vienu pašu sitienu.

Pienāk 1572. g. Bērtuļa nakts.
—

Pa Parīzes ielām ložņā aizdomīgi stāvi,

krustiem apzīmēdami to namu sienas, kuros apmetušies protestanti. Priekš-

pilsētās ķēniņienes un Gīzu aģenti izdala pūlim ieročus; slepkavotāji sadalās

pulciņos, kurus uzjemas vadīt ši aroda lietpratēji, un rīta ausmā visās pil-

sētas malās piepēži sāk skanēt ieroči, un dzird slepkavu upuru kliedzienus.

Safanātizētais pūlis un ķēniņa kareivji kauj nost visus hugenotus, kas krīt

viņu rokās, un nobendē (pēc pavirša aprēķina) 2000 cilvēku. Kā viens no

pirmajiem krīt sirmais admirālis Kolinji, kura līķi slepkavas izmet uz. ielas

satracinātā pūļa izsmieklam. — Kauj nevien jaunekļus un vīrus, bet arī bēr-

nus un sievietes: kauj tos, kas mēģina pretoties ieročiem rokās, un arī tos,

kas lūdzas žēlastību. Slepkavības turpinās vēl otrā un trešā dienā pēc

Bērtuļa nakts, jo daudzi protestanti ir paguvuši paslēpties namu bēniņos un

pagrabos, pie draugiem vai pazīstamiem. —
Pūlis viņus uzmeklē un plosa

gabalos. —
Abi hugenotu prinči, Navarras Indriķis un jaunais Kondē izglāb-

jas, paziņodami par savu pāriešanu katoļu ticībā; ķēniņiene tomēr viņiem

neuzticas un liek tos turēt pilī kā gūstekņus.
Parīzes „asins kāzas" atbalsojas visā Francijā, un galvas pilsētas slep-

kavām rodas sekotāji. Ķēniņš ļauj protestantu bendētajiem pilnu vaļu (ir

ziņas, ka Bērtuļa naktī ķēniņš no savas pils loga šāvis uz bēgošiem hugeno-

tiem), slepenībā mierinādams sevi, ka pēc hugenotu izdeldēšanas nebūs ne-

viena, kas varētu v iņu \ ainot līdzdalībā pie Bērtuļa nakts slepkavībām. Ofi-

ciāli viņš pavēl pavalstniekiem ievēro! ticības mieru, bet slepeni dod pro-

vinču gubernātoriem instrukcijas, kurās runā pavisam citu valodu: visi hu-

genoti esot ķēniņa ienaidnieki, un to izdeldēšana esot valstisks darbs.

Reformēto slepkavošana Francijā ilgst vairākas nedēļas: cik īsti liels

ir bijis nogalināto hugenotu skaits, par to nevienam na\ noteiktu ziņu: daži

min >().()()(): citi atkal saka, ka īstais upuru skaits esot divas vai trīs reizes

lielāks.

Sākumā liekas, it kā asins kāzu šausmas būtu paralizējušas hugenotu

enerģiju. Tūkstoši reformēto atsakās no tēvu ticības, lai glābtu dzīvību:

tūkstoši bēg pāri robežai uz Šveici, Vāciju un Angliju. —

Katrīna Mediči triumfē, ticēdama, ka ir izdeldējusi hugenotus ar vienu

pašu sitienu vii ka ķēniņš ir atkal tai kļuvis par aklu ieroci. Gavilē arī Roma,

un pāvests, priecādamies par reformēto noslepkavošanu. liek turēt pateicī-

bas dievkalpojumus un izkalt piemiņas medaļas.

Tad nāk reakcija: protestanti, kas izglābušies no slepkavu asmeņiem,

dodas v/ saviem cietokšņiem un organizējas cīņai. Francijā sākas ceturtais

ticības karš un cīņas troksnis dun atkal visas \alsts malās. Ciemus un mie-

stus aprij liesmu mēles, pilis grūst drupās un tīrumu lielākā daļa paliek at-

matā.

ķēniņu Kārli sU k mocīt sirdsapziņas pārmetumi. Drūms un īgns, viņš

vairs neiedrošinās skatīties cilvēkiem acīs: viņš jūt, ka visi godīgi cilvēki jūt
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pret viņu riebjumu un nicināšanu. — Slimajam ķēniņam sirdsapziņa nedod

mieru ne dienu, ne nakti; nevien miegā, bet arī nomodā viņš dzird ieroču

šķindoņu, vajāto kliedzienus tin mirēju nopūtas. — Valsts lietām ķēniņš at-

met ar roku, viņas uzveldams matēs pleciem, kaut gan pats to nicina. Bēg-
dams no Bērtuļa nakts atmiņām un sevis, ķēniņš meklē mieru medībās, die-

nām ilgi sēdēdams zirga mugurā un klīzdams pa mežiem un medību parkiem
Viņam nav nekur miera un nāve viņu atpestī no vajāšanas mānijas mokām

jau 1574. g., kad ķēniņš tikko sasniedzis 24 g. vecumu.

Kārlis mirsi, neatstājis dēla un troni manto viņa brālis Indriķis, aistēts,

liels zinātnieku, mākslinieku un dzejnieku draugs, kas tomēr jau izšķiedis

savus spēkus trakulīgās izpriecās. Viņš mīl jautru dāmu sabiedrību vairāk

nekā valsts lietas, krāsojas un pūderējas un pavada laiku tādu pat krāsotu

jaunekļu („mignons") sabiedrībā. Jaunā ķēniņa politika ir hugenotiem no-

teikti naidīga. Reformētie tomēr aizstāvas izmisuši un aristokrātijai beidzot

apnīk nemitīgo cīņu troksnis. Mērenākie katoļi (t. s. „polītiķi") mēģina iz-

līgi ar protestantiem un par vidutāju uzmetas Katrīnas jaunākais dēls Anžū

(agrāk Alansonas) hercogs Francis, kas nīst savu brāli Indriķi. Hercoga
vadītie politiķi sabiedrojas ar Navarras Indriķi un Kondē, un kopīgiem spe-

ķiem piespiež valdību 1576. g. kapitulēt. T. s. Boljē miers piešķir hugeno-
tiem gandrīz pilnīgu ticības brīvību un atdod viņiem vēl 6 cietokšņus.

Hugenotiem tomēr nav pamata triumfēt: naids pret viņiem guvis tautā

lielus panākumus un katoļiem tagad ir pārsvars daudzās pilsētās, kuras ag-

rāk simpatizējušas reformācijas kustībai. Pēc veco puritānisko vadoņu nā-

ves Parīzes asinskāzās, par hugenotu vadoņiem ir kļuvuši kauties, dzert un

mīlēt kāri jauni prinči, kuru priekšzīme atstāj demokratizējošu iespaidu arī

uz cīņu biedriem. Hugenoti arvienu vairāk pārveidojas par politisku partiju.

Galvenais hugenotu vadonis tagad ir viltīgais, enerģiskais, bet izlaidīgais

Navarras Indriķis, kuru interesē nevis Kalvina mācības dogmatika. bet paša

daudzās mīļākās.

Jo stiprāki toties paliek katoļi: viņi ir uzminējuši savu pretinieku stip-

ruma noslēpumu un savukārt steidz organizēties. Katoļu organizācija jeb

t. s. liga nodibinās 1576. g. un viņas oficiālais mērķis ir privilēģiju un ticī-

bas apsardzība; tāpat kā hugenotiem, arī ligisfiem tagad ir savi gubernātori,

un tie uztur savā starpā ciešus sakarus. Ligas priekšgalā atrodas padome,

kurai ir neaprobežotas pilnvaras. Ligas locekļi apjemas aizstāvēt savus domu

biedrus un savus mērķus pret visiem, kas iedrošinātos viņiem stāties ceļā,

arī pret pašu ķēniņu.
Par ligas vadoni kļūst hercogs Indriķis Gīzs. — Ligistu starpā sāk pa-

celties balsis, kuras aizrāda, ka Gīzi esot Kārļa Lielā pēcnācēji un tā tad diž-

ciltīgāka ģints nekā Valuā dinastija. — Ķēniņš redz, ka šī lepnā hercogu

ģints var kļūt viņam bīstama. Viņš cer izjaukt Gīzu plānus, izsludinādamies

par ligas galvu, bet katoļi negrib mesties ķēniņa apkampienos: Viņš ir pa-

guvis sanaidoties ar visiem viņu vadoņiem un arī zemākajos tautas slāņos

kļuvis aiz favoritu-minjonu saimniekošanas ļoti nepopulārs. Provinču gu-

bernatori neliekas gar šo ķēniņu ne zinis un jūtas kā neatkarīgi valdnieki.

Ķēniņš redz, ka sabrāļodamies ar ligistiem ir vairāk zaudējis, uekā ie-

guvis, un mēģina tuvināties hugenotiem. — Ligistos šis ķēniņa solis saceļ nik-

numa vilni, un katoļu fanātiķi sāk visā nopietnībā runāt par Indriķa 111. at-

celšanu. Gīzi vāc Lotaringijā karaspēku, bet mūki atklāti -kūda no visām

kancelēm Parīzes pūli pret likumīgo ķēniņu. — Indriķis 111. sapulcina Pa-

rīzē savu šveiciešu gvardiju un aizliedz hercogam Gīzam ierasties galvas
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pilsētā. Hercogs Gīzs tomēr nāk, par spīti aizliegumam, un tauta viņu sa-

jem gaviļu saucieniem. Pūlis sadumpojas, atbruņo ķēniņa gvardiju, bet Gī-

zam pietrūkst drosmes spert pēdējo soli un likt apcietināt valdnieku.

Indriķis 111. naktī slepeni atstāj galvas pilsētu, kura paliek Gīza un

ligistu varā. Velti ķēniņš mēģina ar tiem izlīgt, solās vajāt ķecerus, atdod

ligistiem daudzas pilsētas, atdod hercogam Gīzam ķēniņa kara pulku pavēl-

nieka amatu un atzīst par troņa mantinieku ligistu kandidātu kardinālu Bur-

bonu. Indriķis 111. solās pildīt visu, ko prasa no tā hercogs Gīzs un ligisti,

16. g. s. kājnieks.

(Arkebuzieris)

bet kategoriski atsakās atgriezties Parīzē, jo noprot, ka viņu grib aizviļināt
turpu, lai piespiestu atteikties no troņa.

1588. g. rudenī notiek Francijas kārtu pārstāvju sapulces vēlēšanas.
Gīzu aģenti aģitē un kūda pret ķēniņu visās valsts malās. — Katoļticīgie
augstmaņi un pats Fīlips 11. brīdina hercogu sargāties no ķēniņa atriebības:
ir baumas, ka Indriķis nolēmis nogādāt savu vārda brāli un galveno preti-
nieku hercogu Gīzu pie malas. Hercogs tam netic, paļaudamies uz saviem

kareivjiem un piekritējiem, kuriem kārtu sapulcē paredzams vairākums:
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«Lai viņš (t. i. ķēniņš) tikai pamēģina", — hercogs raksta Spānijas sūtnim
Mendosam, — „es izvedīšu šo lietu galā, un pamatīgāki, nekā viņreiz Parī-
zē". — Gīzs ir pārliecināts, ka ķēniņš ir pārāk gļēvs, lai ķertos pie slepka-
vības.

Oktobrī Bluā pilsētā sanāk kārtu pārstāvju sapulce. — Ķēniņš no jauna
zver izdeldēt visus ķecerus un solās godam pildīt visus kārtu sapulces lēmu-
mus, lūgdams delegātus viņam ticēt un to atbalstīt. — Kārtu deputāti, kurus
Gīzi sakūdījuši, negrib ne dzirdēt par piesliešanos ķēniņam, jo viņu vairums
ir vecas ticības fanātiķi. Viņi grib panākt savas sapulces lēmumu stāšanos

speķa, t. i. kļūšanu par likumu arī bez ķēniņa sankcijas. — Nodokļus viņi ir
ar mieru maksāt tikai Ludviga XII. laika apmērā. — Ķēniņš redz, ka viņa
iejēmumus taisās samazināt mazākais trīskārtīgi (naudas vērtība ir stipri kri-
tusies), un tai pašā laikā prasa no viņa enerģiskāku ciņu pret hugenotiem. —

Bez naudas ķēniņam nav iespējams apkarot reformētos, un tā tad kārtu pār-
stāvji no viņa prasa neiespējamo. — Acīmredzot Gīzu nolūks ir bijis pa-
darīt plaisu starp Indriķi 111. un tautu vēl dziļāku.

Paši lielākie gļēvuļi var kļūt bīstami, ja atrodas bezizejas stāvokli. In-

driķis 111. sper liktenīgu soli: viņš liek saviem miesas sargiem nogalināt her-

cogu, kurš ieradies pie ķēniņa audiencē. Uz valdinieka pavēli tā kalpi no-

slepkavo arī kardinālu Gīzu; vairākus citus šīs augstmaņu ģints piederīgos,
kardinālu Burbonu, kuru ligas vadoņi pēdējā Valuā vietā izraudzījuši par
nākamo Francijas ķēniņu un daudzus citus ķēniņš liek apcietināt. — Aristo-

krātija, piepēži zaudējusi visus vadoņus, pagaidām nemēģina pretoties; dau-

dzi kato|u muižnieki pānikas pārjemti dodas uz savām pilīm. Kārtu sapulce
izklīst.

Pavisam citāds ir brāļu Gīzu noslepkavošanas iespaids Parīzē, kuras

pūli pār jem neaprakstāms niknums; parīzieši tagad uzskata par liku-

mīgo valdinieku nevis Indriķi 111., kuru ligisti dēvē par «baznīcas ienaid-

nieku, tirannu un dievbijīgu cilvēku slepkavu", bet Maijennas hercogu, no-

slepkavoto Gīzu trešo brāli. — Sorbonnas universitāte pasludina franču tautu

par brīvu no slepkavām dotā uzticības zvērasta. — Parīzes iedzīvotāji šo lē-

mumu paziņo arī citām pilsētām, aicinot viņas piebiedroties mētropolei. Vai-

rums pilsētu paklausa un sūta savus pārstāvjus ligas padomē, kura notur

savas sēdes Parīzē, Maijennas hercoga vadībā. Hercogam šai brīdī viegla

lieta tikt par ķēniņu, bet viņam nav brāļu vēriena nedz enerģijas, un arī

viņš neriskē spert izšķiļošo soli.

Karš starp ligu un Indriķi Īli. ir k|u\is neizbēgams. Indriķim ir tikai

daži tūkstoši kareivju, un viņa vara tagad nesniedzas tāļāk par Bluā pil-

sētas apkaimes novadiem. Ķēniņš meklē sabiedrotos un stājas sakaros ar

Navarras Indriķi. 1589. g. pavasarī abi ķēniņi noslēdz savā starpā ciešu sa-

vienības līgumu, un Francijas valdinieks oficiāli atzīst kollēgu par savu

troņa mantinieku. Abi ķēniņi kopīgiem spēkiem aplenc Parīzi. Pilsēta jau
ir gatava kapitulēt, kad Indriķi 111. viņa lēģeri nāvīgi ievaino kāds domi-

nikāņu mūks. Ķēniņš mirst pēc pāris dienām, un līdz ar viņu izbeidzas

Valuā dinastija.

Indriķis Burbons tagad ir divu ķēniņvalšķu nominālai- valdinieks. Par

Francijas faktisko kungu šai laikā ir kļuvis Fīlips [L, kura sūtnim Men-

dosam jau Indriķa 111. varas dienās ir bijis Parīzē lielāks svars nekā pašam

Francijas ķēniņam. Līgas vadoni ir Mendosas uzpirkti un noteikti Spānijas

piekritēji un ari Gīzi pret labām kompensācijām ir ar mieru pārdot spāņiem

Franciju. — Ligisti bruņojas par Spānijas naudu un līgst šveiciešu algotņus.
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lai pretotos savam likumīgajam valdiniekam, jo tas ir ķeceris. — Indriķis
savukārt dabon palīdzību no Anglijas. — 1590. g. viņš divās kaujās veic Mai-

jennas hercoga karapulkus un steidz pa otram lāgam aplenkt Parīzi. Tu-

rīgās šķiras ir jau ar mieru padoties Indriķim, bet pūlis joprojām negrib

par to ne dzirdēt. — Ķēniņa karapulki bloķē Parīzi no visām pusēm un pil-
sētā pēc dažiem mēnešiem sāk plosīties bads ar visām tā šausmām; izsal-

kušie parīzieši maļ pārtikai miroņu kaulus un daudzi slepeni ēd līķus; mir-

stība sasniedz neticamus apmērus.

Parīzi izglābj Fīlipa kara vadonis Farneze, kas atsteidzas no Nīder-

landes ar saviem SDāņu veterāņu pulkiem, un Indriķis ir (otru reizi) spiests

pārtraukt galvas pilsētas aplenkumu.

Indriķim jācīnās divās frontēs, pret spāņiem un pašu pavalstniekiem.

Spāņi 1592. g. izklīdina ķēniņa karaspēku un tikko nesajem pašu In-

driķi gūstā.

Franču tautā beidzot sākas lūzums un arī daudzi katoļi sāk runāt, ka

Indriķis nemaz nebūtu tik slikts valdinieks. — Fīlips 11. grib uzspiest fran-

čiem par ķēniņieni savu meitu Izabellu, bet mīlestība pret Spāniju jau sā-

kusi izgaist arī no parīziešu galvām, kuri paguvuši sanaidoties ar Farnezes

atstāto spāņu garnizonu. Frančos beidzot pamostas pašlepnums un viņi liek

spāņiem manīt, ka paši labāk zināšot, ko celt par Francijas valdinieku. —

Indriķis jau ir ieguvis daudzu katoļu simpātijas; vienīgais izlīgšanas šķēršlis

tagad ir tikai ķēniņa turēšanās pie Kalvina mācības.

Indriķis nolemj kalt dzelzi, kamēr tā karsta; viņš noslēdz ar parīzie-
šiem pamieru un dodas uz St. Denī katēdrāli, kur 1593. g. jūlijā Buržes ar-

chibīskaps viņu uzjem katoļticīgo saimē. — Vecie Indriķa draugi kalvinisti

gan ceļ brēku, bet katoļi ir atbruņoti un meklē saprašanos ar Indriķi. —

Ķēniņš slepeni sazinās ar Parīzes gubernātoru un 1594. g. marta naktī gu-

bernātors slepeni atver vārtus, pa kuriem sāk plūst iekšā Indriķa kareivji.
Pilsēta krīt Indriķa rokās gandrīz bez asins izliešanas; spāņu garnizonam viņš

atļauj netraucētam aiziet. — Citas ligistu pilsētas viena pēc otras atzīst

Indriķi par savu valdinieku.

Karš ar Spāniju vēl turpinās četrus gadus un to izbeidz Vervenas mier-

līgums 1598. g. — Pēdējie 12 Indriķa mūža gadi (1598—1610) ir veltīti mieram

uu Francijas materiālās labklājības atjaunošanai.

Indriķis IV. un Francijas uzplaukums.

Gan piekāpdamies pret partijām, gan piespiezdams tās locīties spēka

priekšā, Indriķis IV. izbeidz ilgos ticības karus un cenšas ievadīt daudz-

cietušo zemi mierīga atplaukuma stadijā. Šī izlīdzinātāja sākumā

atduras uz lielām grūtībām.

Opozicija ir sadalījusies divos lēģeros, kuru vadoņi cenšas no jauna

sev pakļaut ķēniņa varu un padarīt viņu par savu interešu kalponi. Lielie

aristokrāti nespēj aizmirst ticības karu laikus, kad tie ir bieži jutušies mazi

ķēniņi. Hugenotu un katoļu ekstrēmistu starpā joprojām kvēlo nikns naids,

bet vienus un otrus vieno neuzticēšanās ķēniņam, kuru hugenoti dēvē par

nodevēju, bet katoļi par slepenu hugenotu.
Indriķis IV. vērīgu skatu apsver situāciju un noskārst, ka aristokrā-

tijas savtīgie centieni negūst tautas atbalstu; reizē viņš redz, ka konfesiju par-
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tijām joprojām ir tautā dziļš iespaids. Rēķinādamies ar to, viņš arī stūrē

savas politikas kuģi. Nesaudzīgi dragādams aristokrātijas opoziciju, Indriķis
reizē mēģina izlaipot starp abām ticības partijām, katoļiem un kalvinistiem;

tas ir ļoti grūts uzdevums, bet Indriķis IV. visumā jemot ir ticis ar viņu

diezgan teicami galā.
Paša aktīvākā ticības partija ir hugenoti un taisni tāpēc, ka viņi ir ma-

zākumā. Pēc Indriķa IV. pāriešanas katoļu ticībā (1593. g.), hugenoti baidās

no jaunām vajāšanām un tūliņ steidz pret tām nodrošināties. 1594. g. sanāk

franču kalvinistu sinode, kurā tie atkal cieši organizējas, nosaka bruņošanās

vajadzībām paredzēto labprātīgo nodevu lielumu, un nolemj tai gadījumā, ja
ķēniņš spertu pret viņiem naidīgus soļus, nemaksāt valstij nodokļus, bet

iemaksāt attiecīgās summas kopējā hugenotu kasē. — Tādā kārtā franču pro-

testantu organizācija ir kļuvusi par valsti valstī; viņai ir sava izpildu vara,

savi gubernātori, savi cietokšņi un karaspēks, sava konstitūcija, un viņu ka-

sei ir arī rēgulāri iejēmumi. Hugenoti iet vēl tāļāk un meklē ārzēmēs sa-

biedrotos, ar kuļu palīdzību varētu vajadzības gadījumā vest karu pret savu

ķēniņu un tēvzemi.

Indriķis redz briesmas, kuras draud no hugenotu puses un cenšas spert

.attiecīgus pretsoļus, negribēdams pieļaut, ka viņa pavalstnieku intelliģentākā

un turīgākā daļa faktiski izvairās no pavalstnieka pienākumiem un cenšas

padarīt citu valšķu nionarchus par Francijas iekšējo lietu šķīrējtiesnešiem. —

Viņš dibināti baidās, ka arī katoļu ekstrēmisti var izveidot sev līdzīgu orga-

nizāciju; tādā gadījumā pilsoņu kara atjaunošanās būtu tikai laika jautā-

jums, un ķēniņu vara atkal var nokļūt šī kara pasīvas novērotā jas un pat cī-

ņas objekta lomā.

Pēc ilgām sarunām, draudiem no ķēniņa puses un hugenotu sadumpo-

Šanās mēģinājumiem, starp Indriķi un franču protestantiem beidzot notiek

vienošanās, pēc kuras reformēto organizācija zināmā mērā ir tomēr ietilpi-

nāta valsts ķermenī un pakļauta ķēniņam. Šī kompromisa būtību izteic Nan-

tes edikts, kuru ķēniņš publicē 1598. g. Edikts iezvana jaunu laikmetu reli-

ģiju vēsturē, kurā līdz tam dominē neiecietība un vājāšanas; te pirmo reizi

ir izdarīts mēģinājums uzskatīt vienas tās pašas valsts dažādu konfesiju pie-

derīgos par līdztiesīgiem pilsoņiem. — Indriķis vēlas, lai katoļi un hugenoti

sabiedriskajā dzīvē aizmirstu savas reliģiskās nesaskaņas un justos kā vienas

valsts pilsoņi.

Nantes edikts nosaka, ka katoļu ticīgiem ir turpmāk atļauts noturēt diev-

kalpojumus arī tais provincēs un zemēs, kur protestantiem pieder majori-

tāte; reformētiem jāatdod katoļu baznīcai atpakaļ arī visi viņas īpašumi. No

otras puses, arī reformētiem ir ļauta kulta brīvība, bet tikai tais vietās, kur

viņi to jau līdz šim baudījuši; pašā Parīzē un viņas tuvākā apkaimē pro-

testantu dievkalpojumi ir aizliegti. Reformētiem jārespektē katoļu svētdie-

nas, kanoniskie laulības likumi un jāmaksā desmitā tiesa. — Kā redzam, ka-

toļticība' ar Nantes ediktu ir nostādīta valsts konfesijas lomā, bet reformē-

tiem visumā dotas katoļiem līdzīgas tiesības. — Reformētos var tāpat iecelt

vai ievēlēt amatos kā katoļus. Visi sodi un pārkāpumi, kas līdz tam lemti

ticības lietās, skaitās par atceltiem. Pie parlamentiem, t. i. tiesām, nodibinās

speciālas kameras, kuras sastāda līdzīgā skaitā no katoļiem un protestan-

tiem; šīm kamerām turpmāk jāizlemj visas lietas, kurās iemaisīti prote-

stanti. Reformētiem paliek arī viņu drošības agrākās garantijas — ap 200

cietokšņi un pilis, kuru garnizonos dien tikai protestanti, un kurus tomēr

algo ķēniņi. Reformētiem paliek arī viņu politiskās un reliģiskās organizā-
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cijas (provinču sapulču un ģenerālsapulču veidā), bet viņi piekāpjas-tai zinā,

ka atstāj minēto cietokšņu un piļu kommandantu iecelšanu ķēniņam, ar no-

teikumu, ka viņam tos jāizrauga no reformēto vidus. — Edikta beigās nosa-

cīts, ka ķēniņš var arī aizliegt hugenotu sapulču sanākšanu. —
Līdz ar to

ir vismaz principā atjaunota ķēniņa vara pār hugenotu organizāciju. — Sā-

kumā ediktu negrib atzīt ne katoļi, nedz protestanti, un tikai 1600. g. viņš

gūst likuma spēku visā Francijā.

Uzskatīdams katoļus kā jau majoritāti par savas un valsts varas gal-

veno balstu, Indriķis joprojām mēģina vājināt protestantus, jo viņu organi-

zācija apdraud nācijas vienību. Viņš cenšas aizkavēt šīs organizācijas

darbību, noliegdams daudzas reformēto sapulces un mēģina piedabūt savus

reformētos virsniekus, galminiekus un ierēdņus pie pāriešanas katoļu ticī-

bā. —- Attiecības starp ķēniņu un viņa pavalstniekiem — hugenotiem kļūst

vēsas un pārspīlētas, bet vecās draudzības atcere un bailes no pilsoņu kara

jauna uzliesmojuma ir joprojām tik lielas, ka šis vēsums nenonāk līdz no-

pietnam konfliktam starp ķēniņu un kalvinistiem.

Jo noteiktāka ir aristokrātu opozicijas vadoņu uzstāšanās. —
Ticības

karu laikmetā lielā aristokrātija ir brīžiem bijusi pilnīgi neatkarīga no ķē-

niņa varas, ķēniņi centušies viņai izdabāt un glaimot, dāvājuši tai jaunas

privilēģijas un īpašumus, un lielie augstmaņi tagad cenšas šos ieguvumus

paturēt. Dabīgi, ka sadursme starp viņiem un Indriķi IV., kas tiecas pēc

stipras ķēniņa varas, ir neizbēgama.

Kā pirmais mēģina uzstāties pret ķēniņa Burgundijas gubernātors un

maršals Birons, apdāvināts kara vadonis, bet godkārīgs bez mēra; viņš stā-

jas slepenos sakaros ar valsts ārējiem ienaidniekiem — Spāniju un Savoiju,

un noslēdz ar tām līgumu, kura saturs ir — Francijas pārveidošana vairāku

sīku valšķu federācijā, Marseļas atdošana Spānijai un Birona iecelšana par

Burgundijas suverēnu hercogu. — Birons nepiekusis meklē franču aristokrā-

tijas vidū piekritējus, sevišķi cerēdams uz katoļticīgo augstmaņu atbalstu. —

Viņam ir panākumi un par Birona draugiem un līdzzinātājiem kļūst daudzi

katoļu un protestantu aristokrāti. Birons mežģī savu intrigu tīklu vēl

plašāku un meklē domu biedrus arī starp garīdzniekiem un tiesnešiem, un

zemākās mužniecības rindās. Spānijas un Savoijas valdinieki dod viņam
naudas līdzekļus un sola militāru atbalstu. — Sazvērēstības ugunis sāk kvē-

lot visās valsts malās; draud sacelšanās, kura var iznīcināt visus Indriķa

pūliņu līdzšinējos panākumus.

Ķēniņš ir labi informēts par Birona intrigām un nodomiem, un vispirms

mēģina izolēt Bironu no tā piekritējiem. Nelikdamies nomanām tā plānus,

viņš slepeni dabon vienu pēc otra savā pusē augstmaņus, kas biedrojušies
ar Bironu, steidzīgi vāc karaspēku un pastiprina Spānijas un Savoijas ro-

bežām tuvākos garnizonus. Tad viņš dodas karaspēka priekšgalā uz dien-

vidiem, kur sākuši jau dumpoties dažu pilsētu pilsoņi, un piespiež tos pa-

doties.

Birons faktiski jau ir atbruņots; viņa lētticība ir tik liela, ka tas pa-

klausa ķēniņa aicinājuma ierasties pie galma. Līdz ko tas ir noticis, maršalu

sajem cieti, un ķēniņš liek viņu notiesāt kā valsts nodevēju; maršalam Ba-

stilijas pagalmā nocērt galvu; viņa aģentus ķer tas pats liktenis; Birona do-

mu biedriem no augstmaņu vidus ķēniņš joprojām rādās laipns un nemē-

ģina tos tiesāt.
— Līdz ar aristokrātu opozicijas salaušanu ir netieši dabū-

jušas stipru triecienu arī pārējās opozicijas partijas, kuru vadoņi lielākā vai



512

mazāka meru bijuši iemaisīti Birona plānos, un monarchijas princips atkal

var triumfēt.

No maršala draugiem nepadodas ķēniņam vienīgi Buljonas hercogs, Se-

danas valstiņas suverēns, un reizē Indriķa vasals, jo Buljonas hercogiem ir

plaši īpašumi ari Dienvid-Francijā. Hercogs ir cerējis ar Birona palīdzību
izveidot starp Spānijas Nīderlandi un Franciju spēcīgu bufervalsti; viņš ir

protestants, un viņam ir daudz draugu franču reformēto vadoņu aprindās.
Baidīdamies no Birona likteņa, viņš ieslēdzas savā Sedanas pilī, bet Indriķis
konfiscē tā īpašumus Francijā. — Konflikts starp Indriķi un Buljonas her-

cogu draud kļūt par konfliktu starp ķēniņu un hugenotiem, jo Indriķis ir

šai laikā sācis protežēt protestantu niknākos ienaidniekus — jezuītus, kurus

priekš astoņiem gadiem pats izraidījis no Francijas. Tagad viņi griežas at-

pakaļ, kļūst par iespaidīgiem ļaudīm pie galma un jem savās rokās Francijas

baznīcas morālisko atjaunošanu. Lai nomierinātu hugenotus, ķēniņš tiem at-

stāj cietokšņus, kuriem pēc līguma jāpāriet Indriķa rīcībā.
— Šiem līdzekļiem

ķēniņam izdodas saskaldīt protestantus un apspiest dumpjus, kas izcēlušies

dienvidos. Beidzot ir spiests kapitūlēt arī Buljonas hercogs un uzjemt Se-

danas cietoksnī franču garnizonu.

Ar labu un ļaunu, lietādams vienmēr īstā vietā un laikā ir stingrību, ir

žēlsirdību, Indriķis lauž vienu pēc otra visus opozicijas plānus un stiprina

savu autoritāti. Tauta, kas tik daudz cietusi ilgajos pilsoņu karos, neatbalsta

godkārīgos augstmaņus un fanātiskos garīdzniekus, bet turās ķēniņa pusē;

Francijā šai laikā nav tādas ģimenes, kas nebūtu zaudējusi ticības karos kā-

du piederīgo, un nav provinces, kur vēl nebūtu redzamas šo karu postījumu

pēdas. Tauta noskārst, ka no bēdu laika atgriešanās viņu var nosargāt tikai

stipra ķēniņa vara. Nelīdz arī visas Fīlipa 11. intrigas un subsīdijas, kurām

tas bagātīgi pabalsta Indriķa pretiniekus Francijā. — Indriķa enerģija un

franču tautas ilgas pēc miera pārvar ārējo un iekšējo ienaidnieku in-

trigas.
Pēc ilgā postījumu laika franču nācijas spēki atkal dabon iespēju brīvi

attīstīties. Ja Francija ir XVII. g. s. otrajā pusē kļuvusi par bagātāko un

civilizētāko valsti Rietum-Eiropā, tad tas ir Indriķa IV. pūliņu nopelns. —

Viņam ir apbrīnojamas spējas iegūt pavalstnieku simpātijas, omulīgs hu-

mors, vienmēr jautrs prāts un labsirdīga izlaidība, kas raksturo daudzus

frančus un tā tad atkal tuvina tautu viņas ķēniņam. Viņš ir kā radīts at-

jaunot centrālizēto valsts varu, ko sagāzis drupās pilsoņu karš. Pie šī darba

Indriķim nāk talkā tautas alka pēc miera, viņa uzvaru slava un lielā popū-

lāritāte visos tautas slāņos. Ligisti un hugenoti ir spiesti viņam klausīt, kaut

arī kurnēdami. Augstmaņu opozicija pēc maršala Bironu un Buljonas

hercoga neveiksmēm ir salauzta, bet Indriķis ne jau tādēļ ir lauzis

aristokrātijas pretestību, lai dalītos varā ar tautu. Viņš vairās no kārtu sa-

pulces sasaukšanas, bet vairās arī saniknot pavalstniekus ar jauniem no-

dokļiem. Viņa teicamā finanču politika dod tam iespēju neuzlikt tautai jau-

nas nastas un pilsoņi manīdami, ka to maka intereses nav apdraudētas, daudz

nekurn, ka viņiem jau ir faktiski atjemtas līdzrunāšanas tiesības valsts lietās.

Ar provinču kārtu sapulcēm Indriķis nedrīkst tā apieties, jo viņām, se-

višķi valsts dienvidos ir visai dziļas saknes un plaša kompetence nodokļu

un peticiju lietās. Ķēniņš cenšas ar tām sadzīvot mierā, bet krasi noraida

viņu mēģinājumus protestēt pret ķēniņa rīcību, netieši aizrādīdams, ka depu-

tātu pirmais pienākums esot klausīt zemes valdiniekam. — Indriķa laikā sāk

mazināties arī pilsētu kommūnālās brīvības, kūpu pārzināšana faktiski atro-



cias patriciešu oligarchijas rokās. Ķēniņš rēķinās ar šīm brīvībām tikai vārda

pēc, praksē piespiezdams pilsētu maģistrātus rīkoties pēc viņa gribas. In-
driķis ierobežo pilsoņu tiesības vēlēt amata personas, un šīs tiesības pama-
zām kļūst par nedaudzu ģinšu privilēģiju, jo ķēniņam tās ir samērā vieglāk
\ aldīt uu uzraudzīt.

ka valdinieks Indriķis IV. ir bijis savu pavalstnieku vidū ļoti popu-

lārs; lūdzējiem ir katrā laikā dota iespēja tikt audiencē pie ķēniņa un tam

izstāstīt savas bēdas un vajadzību. Tas vēl lielākā mērā vairo ķēniņa po-

pulāritāti un reizē dod tam iespēju tieši no pirmavotiem vākt ziņas par tau-

tas dzīves apstākļiem, augstmaņu intrigām un ierēdņu nelikumībām. Tikpat
pieejams tautai ķēniņš ir ari viņa daudzajos ceļojumos pa provincēm, kuros

tas visai bieži mēdz apturēt pilsoņus un zemniekus uz ceļa, un iztriekties al-

tiem par viņu ģimenes lietām, veikaliem, ražas izredzēm un preču un pro-
duktu cenām, šī brāļošanās ar zemākajām šķirām ir tikai veikls manevrs,

bet vairo ķēniņa piekritēju lielo skaitu un stiprina viņa autoritātes pama-

tus. — Patiesības labad tomēr jāpiezīmē, ka Indriķis IV. ir nevien internu-

jies par tautas vajadzībām tieši no pašas tautas mutes, bet arī centies pēc

iespējas tās izpildīt.
Arī šī ķēniņa problēmatiskā morāle ir viņa laika Francijas morāles at-

veids: tas garīgais un tikumiskais uzplaukums, kas ir nācis pār Franciju
XVI. g. s. sākumā līdz ar humānistu un reformācijas idejām, šī paša gad-

simta beigās jau ir izplēnējis, un dzīšanās pēc mantas, varas un baudas kļūst

par franču sabiedrības spilgtāko īpašību. Nevar arī neliegt, ka šo sabiedrī-

bas pagrimšanu zināmā mērā ir veicinājusi paša ķēniņa priekšzīme.

Kuplākos laurus Indriķis IV. ir plūcis savas valsts iekšējā pārvaldība.

Viņš nav bijis nekāds ģēnijs, bet tam ir piemitusi pati teicamākā monarcliu

īpašība r— prast vienmēr nostādīt īsto vīru īstā vietā un uzklausīt labus

padomus.
Par ministrijām ši vārda tag. nozīmē Indriķa laikā ir grūti runāt, un

ministru kabineta jēdziens tad vēl ir nezināms. Toreizējie valdinieki, ja tie

ir nevarīgi vīri, mēdz uzvelt valdības nastu viena paša uzticības vira ple-

ciem; enerģiskākie ķēniņi mēģina valdīt paši, izpalīdzēdamies ar padomnie-
kiem dažādās pārvaldības nozarēs un rēgulāri apspriezdamies ar tiem, vai nu

kopā, vai ar katru atsevišķi. Kā pirmā, tā otrā gadījumā valsts likteņus vada

viena cilvēka, „pirmā ministra" vai paša monarcha griba.

Indriķis ir izvēlējies savus padomniekus un augstākos ierēdņus ar lie-

lāko rūpību un pie tam no dažādām partijām. Šīs gudrās politikas sekas ir

tās, ka neviena partija nejūtas gluži izolēta no līdzrunāšanas valsts lietās. —

Kā redzam, Indriķa IV. monarchija ir konstitūcionālās monarchijas pretstats:

Tagad monarchi valda tikai vārda pēc, bet faktiskā vara atrodas tās par-

tijas rokās, kura vēlēšanās guvusi pārsvaru. Indriķis IV. cenšas atbalstīties

uz visām partijām, lai varētu pacelties tām pāri un katrā gadījumā lemt

spriedumu pēc lietderības un patiesās vajadzības.

lerēdņu skaits Indriķa laikā ievērojami samazinās, šķiezdams naudu

mīļākām, Indriķis tomēr ceļ svarīgākos amatos ierēdņus skatoties pēc viņu no-

pelniem valsts labā. Ar protekciju šais lietās pie viņa nekas nav panākams.

Ķēniņa vērīgā acs uzrauga un redz visu, un kontrolē valsts aparāta mēcha-

nisina sīkumus. Indriķis ir par visu informēts un steidzas saviem pavalst-

niekiem talkā ar devīgu roku, ja kādu provinci ir piemeklējusi neraža, epi-

dēmija vai cita stichijiska katastrofa. Vēl lielāku vērību ķēniņš piegriež

miera un kārtības uzturēšanai, jo zemē savairojušās laupītāju bandas un ar
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laupītājiem mēģina konkurrēt viens otrs feodāls. Bargiem sodiem (piem. par
šaujamu ieroču nēsāšanas bez atļaujas draud nāves sods) ķēniņam izdodas

samērā īsā laikā atjaunot valsti drošību. Vairākus desmitus bruņinieku, kas

iedrošinājušies jemt no tirgotājiem nodevas, vai vienkārši sakot aplaupī-
juši preču karavānes, ķēniņš liek saviem kareivjiem aplenkt viņu pilīs, ie-

jemt las un dižciltīgo baudītu kaklus aizžņaudz karātavu cilpa.
Indriķis vārda pēc mēģina ierobežot arī divkauju sērgu, kas viņa laika

sasniegusi Francijas muižnieku vidū neticamus apmērus (18 g. laikā divkau-

jas krituši 4000 muižnieku). — Daudzi uzskata duelēšanos par protesiju. ma-

zāka nieka dēļ provocē sadursmi un ierodas cīņas vietā vairāku bruņotu se-

kundantu pavadībā. leviesusies tradīcija prasa, lai divkaujas vietā cīnītos

nevien abi pretinieki, bet arī viņu sekundanti, un dueļi, kur abās pusēs stāv

10—15 cīnītāju, ir parasta lieta. — Bet arī pats ķēniņš jaunības dienās ir bijis
kaislīgs piedzīvojumu meklētājs, un tāpēc (par spīti paša izdotiem liku-

miem) skatās uz duelēšanos caur pirkstiem un slepeni pat seko kauslīgāko
breteru dēkām ar profesionāla aizrautību.

— Varbūt, šo skatīšanos caur pirk-
stiem zināmā mērā ir iespaidojusi slepena vēlēšanās, lai aristokrātija labāk

noasiņo divkaujas, neka organizējas cīņai pret ķēniņu varu. Ar neuzticīgu
skatu Indriķis vēro pat Burboniem radniecīgās augstmaņu ģintis un parasti

neļauj šo ģinšu jaunekļiem precēt bagātas mantinieces, lai tā vai cita prinča
rokās nekoncentrētos pārāk plaši īpašumi. — Provinču gubernātoriem, kas

juku laika jutušies savas provinces ka mazi ķēniņi. Indriķis ieceļ par pa-

līgiem (ģenerāl-leitnantiem) savus uzticības vīrus, kas kontrolē katru guber-
natora soli un paralizē viņu tieksmes kļūt par feodāļiem. Gubernatoriem

vairs nav brīv arī līgt pašiem bez ķēniņa ziņas kareivjus; pulveri garnizona

vajadzībām tie drīkst pasūtīt tikai ķēniņa fabrikās un viņiem ir aizliegts bez.

ķēniņa atļaujas pašiem turēt savu artilēriju.

Indriķa un viņa ministra Sulli nopelni Francijas finanču uzlabošana ir

ļoti lieli. Viņi pazemina tiešos nodokļus, kas gulstas Vai vienīgi uz mazturīgo
kārtu pleciem, un cenšas taisnīgāk sadalīt nodokļu nastu, ierindodami no-

dokļu maksātāju skaitā arī turīgākās pilsoņu aprindas, kuras ticības karu

laikā pratušas izvairīties no šiem pienākumiem. Sulli cenšas kontrolēt un

rēgulet ari netiešo nodokļu sistēmu un to iejēmumus. Viņa pūliņiem ir
pa-

nākumi, un valsts iejēmumu kopsummu tam izdodas palielināt līdz 59 milj.
livru. Šī nasta franču tautai tomēr ir vieglāk panesama nekā viņas kaimi-

ņieni (piem., katris spānis šai laikā maksā trīs reiz lielākus nodokļus nekā

Francijas ķēniņa pavalstnieks). — Izdevumus ķēniņš ar Sulli cenšas pēc ie-

spējas ierobežot, un te viņiem ir teicami panākumi: ik gadus paliek valsts

kasē prāvs atlikums, un Indriķa nāves gadā kases pārpalikums sastāda vai-

rāk kā 40% no visu iejēinuinu kopsummas. — Budžeta pārpalikumu izlietā

kara fonda pildīšanai, valsts paradu dzēšanai, ieķīlāto domeņu zemju izpirk-

šanai v. t. t.
—

12 gadu laikā Sulli ir izdevies dzēst no valsts parāda un ci-

tām saistībām veselus 200 milj. livru (t. i. vairāk kā pusotra miljarda latu).

Pavairojies ir valsts aktīvs un nodokļu iekasēšana norisinās bez sarežģīju-

miem. Tai pašā laikā izdotas lielas summas tautas labklājības pacelšanai un

dabas postījumu seku novēršanai. — Ķēniņš un viņa finanču virsintendants

cenšas visiem spēkiem sekmēt zemkopības un lopkopības uzplaukumu, apgal-

vodami, ka abas šīs lauksaimniecības nozares ienesot Francijai vairāk nekā

Spānijai viņas zelta un sudraba raktuves viņpus okeāna. — Indriķis ir «zem-

nieku ķēniņš" šī vārda labākajā nozīmē un viņu labklājības nodrošināšanai

un sargāšanai valdība veltī izcilu vērību. — Šiem pūliņiem ir panākumi: sa-



mazinājoties nodokļu nastām un ierēdņu kņrrupcijai, laucinieki var nevien

atjauties sev labāku pārtiku, bet ari rūpīgāki apstrādāt laukus. Ja Francija
XVII. g. s. iojein pirmo vietu starp Eiropas valstīm, tad tas ir Indriķa l\.

nopelns, kuram pateicoties franču nācija ir paguvusi attīstīt savus spēkus
un uzkrāt vajadzīgo enerģiju.

Saimnieciskās politikas ziņā Indriķis IV. ir aizsteidzies kaimiņvalšķu

valdiniekiem priekša par veselu gadu simteni, sekmēdams brīvtirdzniecības

attīstību. Kādā ediktā, kas izdots vēl pirms Sulli celšanas ministra godā. ķē-

niņš saka: «piedzīvojumi mums mača. ka tirdzniecības brīvība, kas dota tau-

tām un pilsoņiem, ir viens no izdevīgākiem līdzekļiem kā padarīt viņus tu-

rīgus un bagātus, un tāpēc mēs negribam aizkavēt ari mūsu pavalstniekus

plūk! 00 viņu mantas to-

augļus, kurus dod tirdznie-

cība". Ķēniņa politikas se-

kas ir labības eksporta pa-

lielināšanās: Francija pat

sāk apgādāt ar labība sa-

vas pretinieces Spānijas

ziemeļu pro\ inees.

Ļoti lielu vērību In-

driķis IV. veltī rūpniecības
attīstībai Karu laikā ze-

mākajās iedzīvotāju šķirās

ir iesakņojies slinkums un

tā pavadone nabadzība. Pa

ceļiem klīst übagotāju ban-

das, bet pārtikas preču un

drēbju cenas ir ļoti aug-

stas. Galvas pilsētā ik die-

nas mirst desmit un vairāk

cilvēku no bada. un vienā

pašā Parīzē reģistrēto na-

bagu skaits sniedzas dau-

dzos tākstošos. — No otras

puses turīgās šķiras ir pār-

ļēmusi luksus epidēmija,

sevišķi zīmējoties uz ap-

ģērbu: par dārgiem audu-

miem ikgadus aizplūst uz

ārzemēm milzīgas summas.

Ķēniņš lūko palīdzēt pir-

majiem, dodot tiem darbu,
un negrib arī ierobežot tu-

rīgo šķiru greznības kāri.

bet dot tām iespēju

Indriķis IV.

(Zīmējums glabājas Parīzes nacionālajā bibliotēkā.)

greznoties lietām, kas gatavotas Francijā. (Indriķa IV. valdīšanas laika sā-

kumā par zīda audumiem, kas ievesti no ārzemēm, franču nācija ikgadus

esot izdevusi 6 miljonus livru, bet četrreiz lielāks zīda daudzums ievests

kontrabandas ce|ā, un protams, attiecīgās muitas ir gājušas zudībā: tai pašā
laikā Francijas eksports 1598. g. līdzinājies gandrīz nullei.) — ķēniņš vis-

pirms mēģina atdzīvināt vēl eksistējošās industrijas nozares. — Pirmā kārtā

te jāmin amatniecības atsvabināšana no cunftu važām, kaut arī nepilnīgā

51533*



516

veidā. Reize ar to ķēniņš aicina no ārzemēm uz Franciju teicamus amata

meistarus un lietpratējus, dod tiem iespēju naturālizēties un liek viņiem mā-

cīt Franču koUēgām jaunus techniskus pajēmienus. Tirdzniecības uzplau-
kuma veicināšanai ķēniņš ieceļ speciālu kommisiju. kurā ietilpst lietpratēji:

līdzīgas kameras dibina arī provincēs, pirmā kārtā Marseļā. Jaunu rūpnie-

cības nozaru attīstībai ķēniņš ziedo lielas summas, un pāris gadu laika no-

dibina- daudzas jaunas fabrikas. Ar Indriķa gādību uzplaukst ari zīda kul-

tūra: ķēniņš pavēl apdēstīt attiecīgiem kokiem plašus apgabalus, un liek spe-

ciāliem ierēdņiem mācīt lauciniekiem zīdkopības mākslu; Parīzē. Tttlfi, Liona

un Orleanā dibinās zīda audumu fabrikas. No Itālijas un Levantes ķeizars
aicina zīda uņ sudraba brokāta aušanas speciālistus. — Ķēniņa tālredzīgā oi-

konomiska politika drīz vien dod teicamus panākumus. Zīda audumu izve-

dums Francijā drīz vien apstājas, un pēc kāda laika viņa pat sāk eksportēt

paša- ražoto zīdu. I'uana nodibinās franču vadmalas rūpniecības centrs

un no Anglijas vairs ieved tikai pašu rupjāko vadmalu. Vandomā zeļ cimdu

rūpniecība. Būvē kļūst slavena keramikas darbiem un kruzulēm, Mulēna

ražo nažus, bet sv. Etjena ieročus.

12 miera gados, kas lemti Indriķim (1598—1610 g.) rūpniecības stāvoklis

Francijā ir krasi mainījies uz labo pusi. Francija, kas līdz tam bijusi ār-

zemju rūpniecības ražojumu nojēmēja. Indriķa valdības laikā ir nostājusies

pate uz savām kājām un sākusi eksportēt savus rūpniecības ražojumus.
Lielu vērību ķēniņš piegriež arī ceļu tīkla izbūvēm; te viņām atkal

nāk talkā tas pats Sulli, kas gatavo visus attiecīgus plānus un projektus, un

rūpējas, lai tos izvestu dzīvē. Valstij nāk talkā provinces un tirgotāji, un

Francija drīz pārklājas ar teicamu zemes ceju tīklu, toreiz priekšzīmīgāko

Eiropā. % Ceļus abās pusēs apstāda kokiem, lai dienā tie dotu ceļiniekiem

ēnu, bet naktstumsā rādītu ce]a virzienu. Lielākus ceļus (šosejas) izbruģē

akmeņiem.
Valdība rūpējas arī par ūdens ce|iem, izstrādā kanālu tikla plānus un

pagūst izrakt Briaras kanālu, kas savieno Parīzi ar Orleanu. C iti kanālu

plāni pēc Indriķa nāves paliek pusceļā.

Ceļu politikas sekas ir straujš tirdzniecības uzplaukums. Baņķieri, kas

koncentrējuši savus kapitālus Parīzē un Lionā, laiž viņus apgrozībā, tos ie-

guldīdami tirdzniecības un rūpniecības uzjēmumos un pateicoties ērtai sa-

tiksmei veikali uzplaukst acīmredzot.

Likdams franču rūpniecības pamatus, Indriķis rūpējas arī .par tirgiem,

kur likt šīs rūpniecības ražojumus, un par sakariem ar ārzemēm. Liels ka-

vēklis te ir jūras laupītāji, pa lielākai daļai spāņi, angļi un berberi. kurus

neoficiāli protežē viņu valstis. Indriķis cenšas novērst šo nebūšanu, slēg-

dams attiecīgus līgumus ar jūrvalstīm. sevišķi Turciju, kurai pakļauta Alžīra

un Tunisa, abas musulmaņu pīrātu zemes. — Izlemjot visus jautājamus,
ku-

riem kāds sakars ar kuģniecības vai rūpniecības interesēm, ķēniņš vienmēr

aicinā talkā speciālistus.

Franču kuģinieki un tirgotāji ar lielu enerģiju sāk darboties virzienos,

kurus tiem rādījis viņu valdinieks. Francija sāk iekarot ārzemju tirgus,

eksportēdama linu audumus, mašīnas, tēraudpreces, papīru, sali, vīnu, la-

bību un lopus. Kāds tā laika vēsturnieks saka: „Ķēniņš iepludināja mušu

zemē ārzemnieku naudu, pārdodams tiem lietas, kuras franču zemes aug-

lība bija ražojusi lielākā daudzumā, nekā viņa pavalstnieki tās spēja patē-

rēt. Ar šo pašu ārzemnieku naudu viņš bruņojās pret ārvalstīm, un ķēniņa

mantu kambari un tirgotāju naudas lādes pildījās spāņu dukātiem, Nīder-
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Jandes gulžiem. Anglijas nobeļiem, Venēcijas cekchinem un Vācijas dāl-

deriem".

Galvenā Franciju- eksporta osta ir Maršēja un pat- sv. Marka republi-
kas sūtnis īsi pirms Indriķa IV. nāves apgalvo, ka šī pilsēta esot pārspējusi

Venēciju. No šejienes ikdienas iet JO -30 kuģi uz Itāliju» Spāniju un Le-

vantes zemēm. Peļņu, kuru Marseļa ikgadus guvusi no tirdzniecības, rēķina

v/ 8 miljoniem luidoru.

Galvenās importa prece- ir dažādas izejvielas, rupja vadmala, garš-

vielas un Orienta zemju prece-. Ķēniņš cenšas atbrīvo! tirdzniecību no

dažādiem ierobežojumiem un žņaugiem, un ari ārzemniekiem pret zināmām

nodevām ir ļauts brīvi tirgotie-. š;ai ziņā Francija Indriķa [V. laikā atrodas

visu Eiropu valšķu priekšgalā.

Ar gaišreģa skatu Indriķis redz. ka viņa valstij vēlāk var būt no liela

-vara kolonijas, un par spīti konservatīva Sulli protestiem. Francija uzsāk

koloniju politiku. 1604. g. viņš dibina priviliģētu kompāniju tirdzniecībai

ar Indiju. Daudz lielākus panākumus franči ka kolonizatori gūst Kanāda,

ķēniņa dibināta Amerikas kompānijā 1608. g. Sūta uz Kanādu trīs kuģus

ar frančulkolonistiem. Atjauno Kartjē dibināto kveheku, kas paliek par

franču galveno atbalsta punktu Jaunajā Pasaulē. Pilsētas apkaimes maigais

klimats v ilma ieceļotājus, galvena kaita no Nonnandijns. un Francijai atveras

Ziemeļ-Amerika vilinošas izredzes. Franču kolonisti nav dēkaiņi, bel godīgi

zemkopji un tirgotāji: viņi nemēģina iznīcināt vai kalpināt indiāņus, bel

cenšas ar tiem dzīvot draudzībā, un ši politika dod teicamus augļus. (Katru

indiāni, kas licies kristīties, franču kolonisti un Kanādas iestādes uzskata

kā pilntiesīgu Francijas pilsoni.)

Francijas tirdzniecības interešu un koloniju apsardzībai ir vajadzīga

kara flote, jo vecā ir gājusi ticības karu gados boja. Ari te Indriķis gūst

panākumus, sevišķi Vidus juras ūdeņos, kuros viena pēc otras iepeld jaun-

būvētās franču galēras. Pats ķēniņš gan nekā nesaprot no jūrlietām un tā-

pēc kara Flote nesasniedz vēlamo uzplaukuma pakāpi.

Citādi tas ir ar sauszemes armiju. Pats Indriķis ir dzimis kareivi-,

personīgi piedalījies daudzās kaujās un ticis par ķēniņu cer dragāt Habs-

burgU irstošo varenību. Te viņam ir nepieciešama armija, kuras organi-

zācijai viņš ziedo daudz enerģijas, mēģinādams dibināt ātri mobilizējamu

karaspēku un atsvabināties no feodālo muižnieku kavalerijas pakalpoju-

miem. Indriķa valdības sākuma valsts alroda- lielas l'inanciala- grūtībās
un spēj ziedot tikai mazus līdzekļus armijas uzturēšanai. ķēniņš tāpēc

tur zem ieročiem tikai 20.000 vīrus, bet cenšas kara gadījumam nodrošinā-

ties lielām rezervēm. Spāņi izšķiež savu Amerikas zeltu un sudrabu lielas

armijas uzturēšanai: Indriķis turās pie pretējā ieskata un pirmā kārta

krāj naudu un ieročus, lai vajadzības gadījumā varētu izrīkot lielu kara-

spēku. Arī te viņam nāk talkā Sulli un abu pūliņiem ir tik teicami panā-

kumi, ka 1610. g. dažās nedēļās Francija uzstāda 70.000 vīru lielu armiju,

lielāku nekā to spētu jebkura cita no kristīgās Eiropas valstīm. Neuzlik-

dams tautai pārāk lielas nastas Indriķis ir kaimiņiem nemanot padarījis

savu Franciju par pirmo kristīgās Eiropas militārvalsti. - Tikpat moderni

un praktiski ir arī Indriķa uzskati par karavīru kvalitāti un armijas iek

organizāciju. — Ticības kāļus franči izkaro ārzemju algotņiem, šveicie-

šiem parasti cīnoties ķēniņa vai katoļu, vācu landsknechtiem hugenotu puse.

Indriķis izraugās par savas varas balstu nacionālo infanteriju: vācus viņš

nemaz nejem dienastā un arī šveiciešu algotņu skaits paliek ar katru gadu
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mazāks.
- Kā redzam, Indriķa armijā viss vairums ir kājnieki, un kara-

spēks zaudē savu feodālo raksturu. Ari kavalerijas ziņā Indriķis mēģina
k|ūt neatkarīgs no uzpūtīgajiem muižniekiem un formē saVUS jātnieku
pulkus no franču algotņiem. Darba rūķis Sulli dibina franču kara inženieru

korpusu un gadā. lai armijai būtu teicama art i I lerija. Karavīriem kārtīgi
maksā algas un dod teicamu pārtiku: karavīru garastāvoklis tāpēc ir vien-

mēr mundrs un armija valda priekšzīmīga disciplīna. Izdienējušu un sa-

kropļotu kaļ-aviru novietošanai Indriķis dibina invalidu namu. bet virsnieku

izglītošanai kara skolu un akadēmiju.
ka redzam, valsts aizsardzības un ari gandrīz visas citas lietās Indri-

ķis IV. ir licis Francijas vēlākas varenības pamatus. Indriķis pirmais sāk

ar teicamu kara inženieru palīdzību izbūvēt robežcietokšņu joslu, kuru
vēlāk pabeidz ģeniālais Vobans, un kas bija uzglabājis savu militāro nozīmi

līdz pat frnnču-prūšu karam.

Indriķa celtnes tomēr neliecina par izkoptu mākslas garšu. Renesan-

se šai laikā jau ir pārdzīvojusi savu ziedu laikmetu un nāk 17-ais. baroko

simtenis. Mākslinieku izglītošanai ķēniņš tomēr silta apdāvinātus jaune-
kļus uz Rumu turpināt studijas. Zināmu vērību viņš ziedo ari izglītībai
un zinātnei, liek reorganizēt Parīzes universitāti un atjauno Kranča I. dibi-

nāto ķēnišķīgo (tag. Francijas) kolledŽU, palielina mācības speķu algas un

aicina 11/ Parīzi pazīstamus profesorus. levērojamākos franču un ārzemju

zinātniekus un ari dažus dzejniekus ķēniņš pabalsta pensijām. šiem ķē-

niņa pūliņiem ir augļi: kritikas gars. ķuru Rable ar Monteņu pārdēstījušj
kranci ja. sak dzīt asnus visas disciplīnās. Ari starp paša Indriķa ciņu bied-

riem ir rodami literāti (piem. Agripa Dobiņje. teicams kareivis un vēl tei-

camāks vēsturnieks, kas palicis Indriķa draugs hdz mūža galam un nekau-

trējies pašu ķēniņu tam dzirdei bargi kritizēti.

Augstākajā franču sabiedrība valda mii/.is. bel masas joprojām smok

dziļā tumsībā, un māņticība zeļ visos tautas slāņos. Tauta tie vilkačiem, dai-

moniem un viņu nedarbiem. Mūki taisa labus veikalus ar velna izdzīšanu,

kaut gan pret šo spekulāciju jau sāk protestēt medicīnas fakultātes. Jo-

projām tiesā raganas un burvjus, un lemj tiem nāvi sārta liesmās (1609. g.

Parīze sadedzina vairākus cilvēkus, kurus apvaino sakaru uzturēšana ar

velnu). Māņticīgu netrūkst arī izglītoto starpā un starp tiem ir arī slave-

nais valodnieks Skaligers. —

Jau tikko nostiprinājies troni. Indriķis IV. sprauž se\ lielu mērķi ar

politikā un cenšas viņu sasniegt neatlaidīgi tam sekodams.

Indriķis grib atbrīvot Franciju no Spānijas žņaugiem, kas viņu ietver
no trijām, vai pareizāki sakot, četrām pusēm un no kurieni velti ir centies

atsvabināties Francis I.— Soli pa solim Indriķis [V. nāk tuvāk savam mēr-

ķim, sakuma cīnīdamies tikai ar diplomātijas palīdzību, ntjcnidam* spāņiem

vienu pec otra viņu sabiedrotos un cenzdamies atkarot Spānijai Eiropas
kontinenta iespaidīgākās lielvalsts lomu. lai to piešķirtu Francijai. Cenz-

damies kļūt tuvāk šim mērķim. Indriķis ir tik pat nesaudzīgs līdzekļu izvelē

ka viņa pretinieks Fīlips 11.

Grūti iedomāties tik pretējas valstis, kādas šai laikmetā ir Spānija un

Francija. Pirmā no tām skaita par savām neizmērojami plašas territorijas,
bet iekšēji ir vāja un tuva sabrukumam: Francijas platība nav nekāda

lielā, bet toties viņas piederumi visi koncentrēti vienkopus un viņa ir iek-

šēji vienota valsts. Ibērijas pussala jau pati par sevi nošķirta no visas

Eiropas, atrazdamās aiz Pirenējiem pašā galējā Eiropas rietumu stūrī;
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Francija n- Rietum-Eiropas sirds un caur viņas atklātajam robežām var ne-

traucēti ieplūst svešu tautu kultūras vēji: Spānijas dzīves avoti jau ir

Sākuši aplikt: Francija vel ir pilna neizšķiestas enerģijas, spēka un svai-

guma: Spānijā ir fanātiskas neiecietības pārstāve, bet starp Francijas īpat-
nībām šai laikā redz ari toleranci. Visas šīs pretešķības padara abu valš-

ķu sadursmi par neizbēgamu. Abas cenšas sagādāt viena otrai likstas un

nepatikšanas. Francija par spīti Vervenas mieralīgumain (1598. g.) un Spā-

nijas iebildumiem suta hollandiešicni naudu un palīgspēkus: Spānija lūko

atriebties, kūdīdama nemierīgos Francijas elementus un nākdama palīgā ar

naudu un padomiem sazvērniekiem, kas taisās celt ieročus pret Indriķi IV.

Francijas valdinieks lūko revanšēties, stādamies sakaros ar spāņu apspie-
stiem moriskiein un kūdīdama viņus uz vispārēju sacelšanos, lai nostiprinā-

tos paša Spānijā.

Kā pirmais ceļ ieročus pret Franciju Filipa I. znots un sabiedrotais Sa-

voijas hercogs Kārlis Fman liels. Indriķa IV. karaspēks viņu sakauj un ie-

jem gandrīz visu Savoiju: spāņi nenāk savam draugam talka, bet savukārt

okupē Pjemonti. Zaudējis cerību, hercogs slēdz ar Franciju mieru un sajein

apmaiņai pret savām franču apdzīvotām zemēm dažus Itālijas cietokšņus.

Guvi- se\ dienvid-austrumos ienaidnieka vieta sabiedroto, Indriķis bei-

dzot apjomus provocēt bruņotu sadursmi ar Habsbu
rg iem: viņš ir pārlieci-

nāts, ka tagad reiz ir pienācis laiks uzstāties atklāti. Viņš meMē sev sabie-

drotos visās Eiropas malās, slēdz draudzību ar Turciju un uzrīda Austrijas

Habsburgiem uz kakla sultāna armiju. (No šiem diplomātisko cīņu laikiem

uzglabājusies leģenda par Indriķa lielo plānu dibināt kaut ko līdzīgu kri-

stīgai Paneiropai. Leģenda izrādījusies par nedibinātu, bet liecina, cik

uzmanīgi mūsu pasaules daļa ir toreiz sekojusi Indriķa pūliņiem gūt drau-

gus un izolēt savus ienaidniekus).

Tad pašā Francijā ķēniņu piemeklē likstu, kura jādomā cēlusies ne bez

Spānijas ziņas. Šī liksta ir viņa konflikts ar ta līdzšinējiem draugiem je-

zuītiem, kas paliek arvienu nekautrīgāki un sāk rīdīt fanātisko pūli pret

hugenotiem. Ķēniņš negrib tūliņ pievilkt ciešāki grožus, atstādams šo darbu

vēlākam laikam; un turpina vāki kara pulkus cīņai pret Habsburgiem. —

kājas sacelti nevien visi bruņotie Francijas spēki, bet ari Šveicē ķēniņa

pārstāv ji cītīgi līgst kara algotņus. Kara plāns ir uzmests lielos vilcienos:

!().()()() franču kopā ar Savoijas hercoga pulkiem iebruks Lombardijā, kurai

no ziemeļiem māksies virsū* šveicieši, arī franču atbalstīti. Vienam franču

korpusam jāiebrūk Spānijai pakļautājā Navarras daļā un jāmudina uz cīņu

moriski. Galvenie franču spēki paša ķēniņa vadībā iemaršēs Reinzemē, kur

sabiedrosies ar hollandiešiem, angļu ekspedīcijas korpusu un vācu prote-

stantiem.

Kā redzam. Indriķis IV. ir nolēmis sacelt cīņai pret Habsburgiem vai

pusi Eiropas. — Spānijas valdība noprot draudošo briesmu lielumu un savu-

kārt steidz bruņoties, pastiprinādama kara pulkus, kas stāv Milānas herco-

gistē, Nīderlandē un pašā Spānijā. Drudžaini gatavojas arī ķeizars, ar varu

piespiesdams Vācijas baņķierus dot naudu bruņošanās vajadzībām. Vtadride

jau ir sagatavots publicēšanai kara manifests.

Ķēniņš Indriķis gatavojas doties uz armiju, kura viņu gaida šampanjā

un uztic valsts pārvaldīšanu katoļu augstmaņiem, ieceldams par armijas kom-

mandieriēm hugenotus. Valdības priekšgalā viņš nostāda ķēniņieni Mariju

un liek viņu svinīgi kronēt St. Denī katēdrālē, lai pats pēc nedēļas dotos

uz cīņas lauku.
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Tad nak katastrofa. Indriķis 14. maija atgriežas Parīzē un pēcpus-
dienā brauc pa pilsētas šaurajām ielām vaļējā karietē. Ķēniņa ratiem aiz-
krusto ceļu smagi piekrauti vezumi. Pūlim cauri izspiežas kāds vīrs un

dodas pie ķēniņa, acīmredzot gribēdams pasniegt lūgumrakstu. Sargi tam

neai/krusto ceļu: \ irs uzlec uz ratu kāpšļa un iegrūž ķēniņam dunci sirdi,

trāpīdams tik labi, ka valdinieks paspēj tikai iesaukties ~nav jau nekas'" un

saļimst bez dzīvības.

Indriķa slepkava ir Ravaijaks, jezuītu fanātiķu sakūdīts tumsonis,
kas cer tikt paradīzē, noslepkavodams ķēniņu, kura kara gājiens pret
Habsburgiem var nākt par labu vācu protestantiem* Visšausmīgākās mo-

kas nespēj izspiest no Ravaijaka mutes viņa līdzzinātāju vārdus, un ķēniņa

slepkava beidz dzīvi bendes kalpa rokas. ķēniņš, pret kura rīcību rīkots

tik daudz atentātu, ir kritis pēdējam par upuri.

Ravaijaka dunča dūriens, kas izbeidz ķēniņa dzīvību, sagāž putekļos ari

viņa lielos kara plānus un maina Eiropas politisko situāciju pašos pamatos.

Francijas — llabsburgu stiprākās pretinieces troni tagad nosēstas 10 gadus

vecs puisēns, bet par reģenti paliek viņa matē. aprobežota un untumaina

sieviete. Indriķa l\. mūža darbs paliek nepabeigts.

Francijas ķēniņa pretinieki var gavilēt. Pāvests līksmi saka: „Tas

Kungs to ir darījis. j() šis v irs rieba visu ticīgo sirdīm ". Spānijā svin Indriķa

nāvi ka uzvaras svētkus un katoļu priesteri stasla tautai, ka Dievs esot uz-

klausījies dievbijīgā un labā ķēniņa Fīlipa 11. lūgšanas. — Tiešām, Spānija

var priecāties: briesmīgais sitiens, kuru gadiem ilgi tai gatavojis Francijas

valdinieks, ir atvairīts kaut ar slepkavas dunča asmeni.

Un tomēr Indriķa māža darbs nav iznicināts. Viņš ir sakalis tik cieši

savu valsti, tā nodrošinājis viņas finansiālo, militāro un politisko pārsvaru

par Spānijas lielvalsti, ka šo cīņu var ar panākumiem no jauna uzjemties

viņa dēla dels un gūt uzvaru pār Habsburgiem.

Nevien iekšēja, bet ari arējā politika Indriķis ir nospraudis saviem pēc-

tečiem ceļu. pa kuru ejot Francija kļūst par stiprāko Firopas lielvalsti. -

Nevis Ludvigs \l\.. bet Indriķis [V. ir lielākais no visiem Burboniem, kas

sēdējuši Francijas troni. Francijas lielvalsts pamatu licējs un viņas varas

veidotājs.
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IX. Anglija XVI. g. s.

Anglijai reformācijas g. s. sākumā ir ļoti maz kopēja ar XIX. g. s. jūru

valdinieci. XVI. g. s. Anglija nav rūpniecības, bet agrārvalsts un nav ne

zīmes, kas liecinātu, ka šīs valsts malās reiz kūpēs simtiem tūkstošiem fa-

briku skursteņu. — Tiesa, Anglijai jau toreiz ir zināma kalnrūpniecība, bet

raktuvēs rok tikai cinku un svinu, kurus eksportē nelielā daudzumā uz ār-

zemēm. Anglijas kara flotē ir tikai daži desmiti mazu kuģu. Hollandiešiem

ir daudz lielāka tirdzniecības flote, teicamāki jūrnieki.

XVI. g. s. Anglija ir agrārvalsts, bet zemkopība viņā vēl atrodas, salī-

dzinot ar tā laika zemēm, uz visai zemas pakāpes un labības tikko pietiek

pašu vajadzībām. Toties vairāk zeļ lopkopība, kura dod izejvielu — vilnu

vienīgai toreizējās Anglijas industrijai — vadmalas manufaktūrai; Anglijas

aitu bari producē jau šai laikā tikdaudz vilnas, ka pēdējai pieder pirmā

vieta Anglijas eksportā. Anglijas iespaidīgākās šķiras toreiz ir nevis baņ-

ķieri, rūpnieki un lieltirgotāji, bet lielie un sīkie muižnieki; viņu rokās at-

rodas visa vara uz laukiem; nedaudzo pilsētu iedzīvotāji ir nogrupējušies

savās ģildēs un korporācijās; visur vēl manāmas feodālisma pēdas, kaut gan

stipri mīkstinātā veidā.

Anglijas nacionālā bagātība vēl ir visai niecīga, tāpat kā viņas poli-
tiskās varas līdzekļi. Anglijas un Velsas iedzīvotāju kopskaits vēl nesnie-

dzas pie 5 miljoniem. Valsts iejēmumi ir ļoti mazi; normālos apstākļos ne-

maz nav tiešu nodokļu, bet muitas un citas nodevas jemtas kopā, ienes visai

niecīgu summu; valsts iejēmumu kopsumma nepārsniedz 2 miljonus. Angļu
tautai vēl trūkst uzjēmībās gara un enerģijas; zemāko aprindu galvenais

prieks ir — piedzerties līdz nesamaņai. — Dižciltīgie pavada laiku medī-

bās, vai izpriecājoties ar savām dāmām, un visur tiem seko liels kalpu un

sulaiņu pulks. — Anglija pagaidām ir tomēr 11. šķiras lielvalsts, tāpat kā ta-

gadējā Polija.

Kopš 1485. g. Anglijas tronī ir nosēdusies jauna, Tūdoru (Tjūdoru) di-

nastija, kuras ķēniņi ir varmācīgāki noskaņoti nekā viņu priekšteči. Viņi
ir tiepšas, neatlaidīgi un cietsirdīgi valdinieki, un viņiem īpatnējās absolū-

tisma tieksmes veicina patreizējie apstākļi: lielo aristokrātu ģintis, kuras

agrāk spēja stāties ceļā ķēniņu mēģinājumiem tikt pie lielākās varas, ir

vai nu gājušas bojā rožu karos, vai arī no viņām palikušas pāri tikai no-

žēlojamas atliekas. Pilsoņi, kuriem apakšnamā pieder vairākums, baidās

no jaunām jukām un jauna pilsoņu kara, un viņu ideāls ir miers un stipra

ķēniņvara, kas spēj savaldīt dižciltīgos un zemas kārtas bandītus; valdība sa-

vukārt cenšas iespaidot apakšnama vēlēšanas un viņai nenākas visai grūti

sadabūt paklausīgu vairākumu.

52133a
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Lielākais tirānus uo visiem Tjūdoriem ir šis dinastijas otrais ķēniņš

Indriķis VIII., kurš maina sievas kā cimdus un liek nocirst galvas saviem

padomniekiem un augstākajiem valsts vīriem, ja tie iedrošinās pretoties ķē-

niņa untumiem. (Šai ziņā viņa raksturā vērojamas līnijas, kas zināmā mēra

atgādina Jāni Briesmīgo.) — Indriķis VIII. uzskata katru pretestību viņa

gribai par sacelšanos pret Dieva un cilvēku likumiem; viņš izdod likumus,

daudz neprasīdams pēc parlamenta piekrišanas, uzliek, iekasē nodokļus bez

tautas pārstāvju ziņas; un spaidu ceļā aizjemas naudu no turīgākiem apakš-

niekiem; bez likumīgas tiesas sprieduma, uz kronētā tiranna untumu pamata

lielākie valsts augstmaņi, ķēniņienes, hercogi un grāfi ir spiesti kāpt uz

ešafota, bet iebiedētais parlaments dēvē šo izvirtušo un zvērisko resnvēderi

par ngudru kā Salamanu, stipru kā Simsonu un skaistu kā Absalomu".

Bargi izrēķinādamies ar saviem tuviniekiem un augstākajām aprindām,

Indriķis VIII. tomēr vairās no soļiem, kuri varētu pret viņu sacelt kājās

visu tautu. Lielie lordi un bagātie Londonas tirgotāji nav ķēniņam bī-

stami; toties nodoklis, kas aizkar plašāko aprindu makus, var ātri kļūt bī-

stams viņa izdevējam, un ķēniņš tādos gadījumos lūko pēc iespējas ātrāk

piekāpties; daži tūkstoši kareivju, kuri vienmēr atrodas valdinieka rīcībā,

ir tikai saujiņa pret 5 miljonus lielo tautu, kas rādījusies karos un prot

rīkoties ieročiem.

Visas citas lietas Indriķis VIII. ir visspēcīgs; sevišķi spilgti to apliecina

reformācijas gaita Anglijā.

Kopš normaņu iebrukuma laikiem Anglija ir viena no Romai uztica-

mākām katoļu zemēm un tikai pēc tam, kad pāvesti ir sākuši jau pārāk

plašos apmēros izsūkt viņas maksātspējas un lūko viņu pakundzēt arī poli-
tiskā ziņā, Anglijā nāk modē lozungi par raisīšanos vaļā no pāvesta varas.

Šīs tendences kļūst manāmas jau XIII. g. s. beigās. Viklifu un viņa mācību

mēs minējām jau agrāk. Par spīti visām vajāšanām, daži Viklifa mācības

piekritēji, t. s. lollardi noturās Anglijā līdz pašam reformācijas gadusim-

tenim. Kontinentālās Eiropas reformātoru tēzes rada dzīvu atbalsi arī An-

glijā. — Viss angļu tautas vairums tomēr joprojām turās pie katoļu baznī-

cas; sākumā arī pats ķēniņš ir dedzīgs Romas aizstāvis; viņš pat ķeras pie

spalvas un saraksta pret Luteru vērstu rakstu, kurā aizstāv visus septiņus

katoļu baznīcas sakrāmentus; Luters atbild lamas vārdiem un rupjībām, bet

pāvests piešķir ķēniņam «ticības aizstāvja" (defensor fidei) tituli. In-

driķis VIII. sāk lietāt represijas pret reformētiem Anglijā, un daudzus no

tiem sadedzina; viss viņu vairums pagaidām ir nabadzīgāko šķiru piekri-

tēji; augstākā sabiedrība joprojām turās Romas un pāvesta pusē.

Indriķi dzen staigāt reformātora ceļu viņa kāre iegūt jauno skaistuli

Annu Bolein. Aizbildinādamies, ka viņa pirmā sieva Katrīna (Aragonijas

princese) esot kādreiz bijusi viņa brāļa līgava, tas lūko dabūt no pāvesta

laulības šķiršanas atļauju. Pāvests (Klements VIL) šai lietā negrib nākt

preti ķēniņam, un tiranns, kuru atbalsta viņa lišķīgie galminieki (ar mi-

nistri Kromvelu priekšgalā) to mudina šķirt Anglijas baznīcu no Romas.

Apakšnams, kurā dominē pāvestam naidīgas tendences, ir gatavs sekot ķēni-

ņam; lordi nedrīkst kurnēt, bet bīskapi klausīs Indriķim, jo monarehs sar-

gās viņus pret luterānismu un puskommūnistiskajiem lollardiem.

Ķēniņu pasludina 1532. g. par Anglijas baznīcas galvu; kuri iedrošinā-

jās stāties ceļā šai reformācijai no augšas, tos šēniņš sūta uz ešafotu. — Klo-

sterus aiztaisa cieti un viņa bagātās muižas konfiscē par labu ķēniņam; klē-
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riķi zaudē savu iespaidu valsts lietās; agrāk bīskapi un daudzi abati bija

augšnama locekļi; pēc reformācijas paliek tikai laicīgie lordi. Par spīti

saišu saraušanai ar Romu Indriķis VIII. sākumā mēģina uzturēt spēkā ka-

toļu baznīcas dogmas, acīmredzot rēķinādamies ar tautu, kuras vairums ir

gan pret pāvestu un bīskapu lielo varu, bet tomēr vēl turās pie tēvu ticības.

— 1539. g. Indriķis joprojām liedz garīdzniekiem tiesību precēties un vakar-

ēdienu baudīšanu abos veidos, aizstāv mišas un bikti. — Ķēniņa uzticības

vīru Kromvelu, kas vairāk nosvēries protestantu pusē, soda ar nāvi.
—

Ķēniņš bendē pa labi un pa kreisi: pāvesta piekritējiem cērt galvas kā po-

litiskiem noziedzniekiem; protestantus soda ar uguns nāvi kā ķecerus.

Indriķa iekšējā politika šai laikā ir lielā mērā atkarīga no viņa ārējās

politikas: ja Anglija patlaban ir vācu luterāņu sabiedrotā, viņš sāk svēr-

ties uz reformēto pusi; ja politika diktē turēties kopā ar ķeizaru, Indri-

ķis VIII. ir gandrīz tikpat teicams katolis kā agrāk.

Marija Tjūdor

Šī laipošana tomēr ir iespējama samērā īsu laiku; katoļu baznīcai

pāvesta suprēmatijas dogma jau ir kļuvusi par ticības apliecības sastāv-

daļu, un kurš to neatzīst, ir Romas ienaidnieks. Indriķis VIII. sava mūža

beigās arī pats noskārst, ka neatzīt pāvestu un reizē atzīt katoļu dogmas

ir pārāk komplicēts pasākums.

Juzdams nāves tuvošanos ķēniņš ieceļ par sava mazā dēla Eduarda

aizbildņiem reformācijas piekritējus, ar trešās sievas (Johannas Seimur)

brāli, hercogu Somersetu kā lordu protektoru priekšgalā.

Indriķis mirst 1547. g., un lords
— protektors griežas reformācijas lie-

tās pēc padoma pie Kalvina. Tas ieteic viņam izdeldēt katoļus un anabap-
tistus ar uguni un zobenu, bet īsto mācību veicināt visiem līdzekļiem. No

kontinenta ierodas Anglijā daudzi kalvinistu mācītāji. Indriķa izdotos ar-

tikulus atceļ un apstiprina nevien priesteru laulības, bet arī vakarēdiena

pasniegšanu lajiem abos veidos. Ārēji joprojām paliek spēkā katoļu baz-
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nicas kulta krāšņums un mācība, ka bīskapu institūtu dibinājis pats Kri-

stus. — Par spīti Kalvina padomiem anglikāņu baznīcai ir maz kas kopējs

ar kontinentālās Eiropas reformāciju. Ženevas diktātors dusmu pilnās vē-

stulēs apgalvo, ka angli joprojām smokot „elku kalpībā".

Izrādās, ka pat šīs mērenās reformas modina prāvā angļu tautas daļā
pretestību. Vecā baznīcas iekārta un viņas institūti, kas veic sociālās ap-

gādes pienākumu, gādā par tautas izglītību, ir noārdīti, bet pēdējo vietā

vēl nav radušies jauni. Protestantu garīdznieku trūkums ir visai liels un

viņus ieceļ amatos, daudz netaujājot pēc kandidāta morāles un zināšanām:

tāpēc arī sākumā anglikāņu garīdznieku starpā ir vairāk avantūristu nekā

īstu dvēseļu ganu. — Plašās aprindas mācību par labo darbu bezspēcību sa-

prot tādējādi, ka nav ko baidīties no nozieguma izdarīšanas, ja vien ir

i/redzes glābties no laicīga soda. — Šo jucekli ticības un morāles lietās vēl

palielina sociālais rūgums, kas sācies tautas masās jau agrāk un kura cēlo-

nis ir tā laika oikonomiskie apstākļi.

Kopš Tjudoru kāpšanas tronī t. i. sākot no XV. g. s. beigām Anglijas
saimniecībā ir sācies liels pārveidošanās process. Vidus laiku Anglijā do-

minē 2—3 lauku sistēma un zemnieki joprojām dzīvo ciemos, pusķommūnās.
kurām ir kopīgas nevien pļavas, bet pa daļai arī lauki: ir vienus, ir otrus

ikgadus sadala īsi priekš siena pļaujas Vai aršanas. Ciema kopējā īpašumā

neietilpst tikai tie zemes gabaliņi, uz kuriem atrodas zemnieku mājas, kungu

dārzi un parki. Nevien zemnieku, bet arī kunga zeme atrodas juku jukām,

ir sadalīta mazās strēmelēs un lauki jānokopj noteiktā laikā: tūliņ pēc

pļaujas beigām viņi kļūst par kopēju ganību. Pie tādiem apstākļiem, pro-

tams, grūti runāt par zemkopības uzplaukumu; tā ir un paliek uz ļoti ze-

mas pakāpes, arī lielais tīrumu un pļavu attālums prasa lieku enerģijas pa-

tēriņu; mājlopiem aiz tā paša iemesla ziemā bieži trūkst barības. — No

otras puses šai iekārtai ir sociālā ziņā arī savas priekšrocības: viņa ļauj

eksistēt lielam skaitam mazu sīksaimnieku, tiem turoties kopā un veicot

grūtākos darbus vienotiem spēkiem. — Dzimtbūšana Anglijā jau ir izbei-

gusies vidus laikos un naturālnodevu un klaušu vietā zemnieki maksā kun-

giem renti.

Naudas saimniecība sāk ieviesties Anglijā agrāk nekā kontinentālajā

Eiropā: viņas sekas kļūst manāmas jau XV. g. s. un tās ir: puskommūni-
stiskas ciemu saimniecības sistēmas sabrukums. Lielie zemturi mēģina rai-

sīties vaļā no ciema kommūnas žņaugiem, lai varētu intensīvāki apsaimnie-
kot savu zemi un vajadzības gadījumā viņu pārdot vai ieķīlāt. Šī atsvabi-

nāšanās viņiem izdodas samērā viegli jau tāpēc, ka lielie zemturi (muiž-

nieki) ir politiskā sociālā un oikonomiskā ziņā stiprāki nekā mazie sīksaim-

nieki. — Lielie zemturi rūpīgi sargā savus zemes īpašumus pret jebkādām
lietāšanas pretenzijām no mazo kaimiņu puses; otrkārt muižnieki mēģina

apvienot viņu pakļauto zemnieku saimniecības lielākās vienībās, lai varētu

no tām izspiest lielāku renti.

Pārtrūkstot līdzšinējām puspatriarchālajām attiecībām starp kungiem

un zemniekiem, pirmajiem vairs nav nekādas daļas gar pēdējo eksistenci

un gluži vienalga, vai tie turās virs ūdens vai iet bojā. Kungam ir daudz,

parocīgāki iekasēt renti no mazāka skaita lielsaimnieku, nekā no sīkajiem

saimnieciņiem, jo pēdējie tikko sitas cauri un ir slikti maksātāji; zemnieku

lielsaimniecības ir arī vieglāki pārvērst rentes mājās un pie pirmās izdevī-

bas izrentēt tās citam, kas spēj vairāk samaksāt
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Kungu apetīte pēc zemnieku zemes aug un Tjudoru dinastijas laikā

kungi sāk plašos apmēros pievienot sīkās zemnieku saimniecības saviem

īpašumiem, tās pa daļai uzpirkdami vai citādi vienodamies ar viņu līdzšinē-

jiem apsaimniekotājiem, vai arī vienkārši pajemdami viņas ar varu. Zem-

nieku tiesības oficiāli gan joprojām sargā likums, bet praksē likumu aiz-

vieto vecā paruņa: „kam spēks, tam taisnība". — Prāvošanās maksā lielu

naudu un zemnieks nevar meklēt palīdzību pie advokāta. Tiesneši pieder

pie tām pašām valdošām aprindām un kungi spēj dot viņiem lielākus kuku-

ļus nekā zemnieki. Par spīti visiem likumiem, zemnieks ir pilnīgi padots

kunga patvaļai. Sevišķi tas sakāms par klosteru zemēm, kuru jaunie īpaš-

nieki turās pie ieskata, ka līdz ar šo zemju sēkulārizāciju viņu agrākie lie-

tātāji — zemnieki ir zaudējuši visas tiesības uz saviem tīrumiem. Jaunie

īpašnieki piespiež šos zemniekus slēgt īstermiņa rentes līgumus vai arī tos

vienkārši tūliņ padzen no zemes, kuru aruši paaudzēm ilgi zemnieku

sentēvi.

Ka redzam, naudas saimniecības uzvarai pār naturālo iet līdzi liela

sociāla netaisnība, bet tieši no valsts saimniecības viedokļa šai pārējai ir

bijušas Ansrlijns vēsturē arī pozitīvas sekas: lielsaimniecības, kuru rent-

nieku rīcībā ir lielāki kapitāli, var pielietāt jaunākas metodes, intensīvāki

saimniekot un tā tad arī gūt lielāku ražu un lielākus iejēmumus nekā visi

tie sīksaimnieki kopā, kuri agrāk mitinājušies uz šīs pašas platības. —
Ro-

das iespēja ievest racionālākas zemkopības un lopkopības metodes, un abu

lauksaimniecības nozaru starpā izveidojas kompromiss, kura sekas ir ražas

2—"5 kārtīga pavairošanās.—Vilnas, Anglijas svarīgākās eksporta preces izve-

dums piejemas milzīgos apmēros. Anglijas drēgnais klimats dod lopkopībai

salīdzinot viņu ar zemkopību daudzas priekšrocības: lopkopība prasa ma-

zāk darba spēka, un agrāko sīko zemnieku tīrumu vietā tagad Anglijā sāk

plesties pļavas un ganības, kurās ganās kungu aitu bari.

Naudas saimniecība un viņas ieviešanās Anglijā izrādās liktenīga arī

priekš mazajiem brīvzemniekiem t. s. jomenri (jomeniem), uz kuriem vidus

laikos ir balstījusies Anglijas militārā vara (no jomeniem ir cēlušies brašie

angļu strēlnieki, kuru bultu zalves pļauj simts gadu karā zemē franču bru-

ņinieku armijas). — Tagad jomeni pamazām kļūst atkarīgi no kaimiņu
muižniekiem un sāk nogrimt pārējo zemnieku masā: viņi iekrīt parādos,
zaudē prāvas, kuras pret tiem uzsākuši lielie kaimiņi, un kungi viņus sāk

tāpat padzīt no zemes kā savus agrākos klaušiniekus. Bezdarbs vairojas

un tautas pauperizācija aug, par spīti naudas ieplūdumam zemē un augošam

eksportam. Zemes, kas agrāk devušas maizi simtiem čaklu zemnieku, tagad
ir pārvērtušās par ganībām, kurās kungu gani gana nepārredzamus aitu

barus. Ciemi un ciemati nozūd no zemes virsus un kāds tā laika rakstnieks

saka: «aitas izskauž cilvēkus, bet ganības izskauž ciemus un pilsētas". Val-

dība velti mēģina ierobežot kungu rīcību un lūko apturēt šī oikonomiskā

procesa attīstības gaitu. Nelīdz ne likumi ne brīdinājumi neturēt atmatā

zemi, kas derīga zemkopībai. — Viena paša Indriķa VIII. laikā zemnieki

zaudē 50,000 arklu zemes, no kuriem katrs mitinājis caurmērā sešus cilvē-

kus. Šie simttūkstoši nelaimīgo atrodas pilnīgā bezizejas stāvoklī, mirst

badā un no sērgām; übagu un zagļu skaits piejem neticamus apmērus; val-

dība ir spiesta palielināt cietumu skaitu un celt visās valsts malās jaunas

karātavas; protams, tas nelīdz, jo no zemes padzītie zemnieki velti meklē

godīgu nodarbošanos. — Tikai pati uzjēmīgākā un intelliģentākā viņu daļa

pa daļai atrod darbu pilsētu rūpniecībā, kuru protežē visi Tjudoru dinasti-
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jas valdinieki un sevišķi tas pats Indriķis VIII. Līdzīgi savam vārda brā-
lim Francijā viņš turās pie merkantilisma, visiem līdzekļiem cenšas pacelt
savas zemes ražotspējas. Lūko atsvabināt Angliju no kaimiņu valšķu saim-
nieciskās aizbildniecības, un visiem līdzekļiem sekmē nacionālo rūpniecību
un tirdzniecību. Šai virzienā Indriķa VIII. valdībai izdodas gūt lielus panā-
kumus. Hollandiešiem ir negribot jāsamaksā tās pašas muitas un nodevas,

kas uzliktas (par prieku angļu tirgotājiem) visu ārzemju kommersantu
pre-

cēm: venēcieši, kuru rokās līdz šim atradusies tirdzniecība starp Angliju
un Vidus jūras zemēm, ir spiesti atkāpties angļu tirgotāju konkurrences

priekšā un tagad pašu angļu kuģi sāk braukt uz Vidus jūras ostām. Indri

kis VIII. iegūst angļu tirgotājiem un kuģiniekiem svarīgas priekšrocības

Dānija, kurai pieder abi Zunda krasti un tā tad arī ieeja Baltijas jūrā. —

Indriķa VIII. ministrs Toms Kromvels izdod 1539. g. «navigācijas aktu", kurā

angļu kuģiem apsolītas prēmijas, bet tirdzniecības priekšrocības tām ārzemju

firmām kuras lietās angļu kuģu pakalpojumus. — Citu valšķu starpā šis

akts saceļ tikai sašutumu un Indriķis ir spiests viņu pa daļai anullēt.
—

Vairāk panākumu ir Indriķa mēģinājumiem protežēt Angliju starptautiskajā

tirdzniecībā. — Anglijas ārējā tirdzniecība pamazām pāriet pašu angļu
rokās. XVI. g. s. beigās Anglijā jau ir 3500 firmas, kuras tirgojas tikai ar

Nīderlandi. Atsevišķas angļu industrijas nozares gūst no ārējās tirdzniecī-

bas nacionālizēšanas lielus labumus, sevišķi vadmalas fabrikanti un vadma-

las eksportieri. — Industrija sāk piejemt lielrūpniecības veidu un mazie

amatnieki, kas līdz šim iztikuši pašu ģimenes spēkiem, vai arī ar mācekļiem

un zeļļiem, tagad spiesti noiet no skatuves. Lielrūpniecības uzjēmumos šie

bankrotējušie amatnieki nespēj konkurrēt darba lētuma ziņā ar nelaimī-

gajiem zemniekiem: jo pēdējie strādā par vēdera tiesu; tādā kārtā bez-

darbs vairojas nevien uz laukiem, bet arī pilsētās: tagad kļūst sevišķi sā-

pīgi manāms klosteru trūkums, jo pēdējie par spīti visām viņas negatīvajām

dzīves pusēm daudzus tūkstošus glābuši vidus laikos no bada nāves.

Tautas postu vēl pavairo biežā naudas viltošana, pie kuras ķeras šis

valdinieks, ..Labā nauda" ar neticamu ātrumu aizplūst uz ārzemēm, un pašā

Anglijā paliek tikai viltotā, kuru ārzemnieki nejem preti, jo tā neatbilst

viņas oficiālajai vērtībai.
— Cenas strauji ceļas, bet par spīti tām visur valda

naudas trūkums. Vēl lielākā mērā cieš kredita operācijas, sāk stāties pre-

cu apmaiņa un juceklis piejem neticamus apmērus. Tautas pirkšanas spējas
sāk mazināties. Visi, kuriem ir fiksēts gada iejēmums, krītoties naudas

vērtībai, kļūst nabagi. (Notiek apmēram tas pats process, kuru pēckara

gados pārdzīvoja daudzas valstis un kura cēlonis bija pārliecīgs papīrnau-

das izlaidums). — Peļņu gūst vienīgi naudas vai (kā tagad mēdz sacīt) bir-

ža- spekulanti: übagu un klaidoņu skaits valstī vairojas.

Ap XV. g. s. vidu nemiers tautas, sevišķi zemnieku masās piejem drau-

došus apmērus. Musinošas proklāmācijas izplatās pa visu zemi un nevien

mācītāji, bet arī pats ķēniņš pārmet muižniekiem, ka tie gribot padarīt brī-

vos angļu jomenus par vergiem, un dzenot nabagus ārā no pajumtes. —

Daudzi baiļojas, ka zūdot zemnieku šķirai zeme Anglijā palikšot pustukša

no ļaudīm un nespēšot atvairīt ienaidnieku iebrukumu. — Lords-pro-
tektors (Somersets) mēģina atvieglot tautas postu un — dibina ārkārtēju

kommisiju cīņai pret zemnieku padzīšanu no zemes. — Zemnieki apsveic

kommisijas nodibināšanos skaļām gavilēm. Bet lielo zemturu vara ir tik

milzīga un pašā kommisijā viņiem tik liels iespaids, ka no protektora plā-

niem nekas prātīgs neiznāk. Parlaments, kurā visa vara pieder valdošām
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šķiram, stūrgalvīgi noraida likumprojektus, kuru mērķis ir zemnieku agrāko
saimniecību atjaunošana un aitkopības ierobežošana.

1549. g. angļu tautas pacietības mērs ir pilns, un viņa ķeras pie iero-

čiem. Visniknāk dumpja ugunis liesmo austrumu provincēs. Dumpi izdo-

das noslīcināt asinis. Atkal seko jauni dumpji ziemeļu provincēs, kur pār-

svars katoļiem. — Muižnieki, kuriem netīk lorda-protektora politika, iz-

manto viņa neveiksmes ārējā politikā (cīņas pret Skotiju un Franciju) un

augstmaņiem grāfa Varvika vadībā 1551. g. izdodas gāzt Somersetas hercogu.

Pusgadu vēlāk viņu tiesā itkā par valsts nodevību un piespriež tam nā\ es

sodu.

Grāfs Varviks, kurš tagad dēvējas par Nortumberlendas hercogu, ir

tikpat visvarens kā savā laikā Somersets.
— Mainījies ir tikai valdības galva,

valdība paliek tā pati. —
Baznīcas reformas Anglijā iet savu gaitu un viņu

cītīgi atbalsta augstmaņi, kas paspējuši iedzīvoties uz klosteru un baznīcas

zemju rēķina. Paklausīgais apakšnams nedrīkst valdībai un augstmaņiem

pretoties, kaut gan mazākais divas trešdaļas angļu tautas joprojām turās pie

katoļu ticības.

Tad nāk reformācijai liktenīgs notikums: Eduards VI. mirst 1551. g..

vēl nesasniedzis 16 g. vecumu. Audzināts reformācijas garā, jaunais ķēniņš
ir un paliek Romas ienaidnieks un negribēdams atstāt troni vecākajai pus-

māsai Marijai, kura turās pie katoļu ticības, izraugās par troņa mantinieci

savu māsīcu Johannu Greij, kas apprecējusi Nortumberlendas hercoga dēlu.

— Katoļi, kuriem Anglijā ir majoritāte, par īsto troņa mantinieci tomēr uz-

skata Indriķa 111. vecāko meitu Mariju, kuras pusē pāriet arī augstmaņi un

tauta; Marijas aizstāvji ķeras pie ieročiem un viņas pusē pāriet ari Nortum-

berlendas hercoga kareivji. Johannas partija, pie kuras pieder intelliģcnce

un turīgie pilsētnieki, zaudē cīņu. Nortumberlendas hercogu piemeklē viņa

priekšteča Somerseta liktenis, bet jaunā ķēniņiene Marija liek ieslodzīt cie-

tumā viņa māsīcu Johannu, kas valdījusi tikai deviņas dienas.

Protestanti pagaidām mēģina apmierināties ar cerībām. — Viņi viļas,

jo Marija ir mantojusi no mātes spāņu fanātismu un labi atceras, ka mātes

bojā iešana ir bijusi cieši saistīta ar Indriķa VIII. reformām. Jaunā ķēni-

ņiene pēc īsas vilcināšanās pāriet kontrreformācijas lēģerī, aizliegdama re-

formēto sprediķus un bībeles iztulkošanu. Atceltos katoļu bīskapus valdi-

niece no jauna ieceļ viņu amatos bet protestantu prelātus padzen un daļu

no tiem iemet cietumā. Baznīcās atkal redz svēto tēlus un atkal lasa mišas.

Mācītājus, kuri atsakās klausīt ķēniņienes pāvēlēm, met cietumā; precētos

garīdzniekus, ja tie negrib šķirties no sievām un bērniem, atceļ no amata.—

Vācijas un Šveices kalvinisti, kas ieradušies Anglijā gūt piekritējus savai

mācībai, panikā atstāj zemi. Parlamenta vēlēšanās katoļi dabon absolūtu

vairākumu un steidz atcelt visus protestantiem labvēlīgus likumus, kuri iz-

doti Eduarda VI. laikā.

Marija Tjūdor, kā redzam, ir sākusi gūt staigādama kontrreformācijas

gaitās visai lielus panākumus. Tie viņai apreibina galvu un tā negrib rim-

ties, pirms Anglija nebūs kļuvusi par paklausīgu Romas apakšnieci. — Ār-

politikā Marija pieslienas Spānijai, ar kuru to saista asinsradniecības sai-

tes. 1554. g. Londonā ierodas Fīlipa 11. sūtītie precinieki ar grāfu Egmontu
priekšgalā un paraksta laulības kontraktu. Angļi sāk baidīties, ka viņu

dzimtene var pakļūst zem Spānijas iespaida un ar Francijas ziņu organizē-

jas protestantu augstmaņu sazvērestība. Ķēniņiene nāk sazvērestībai uz

pēdām un padara viņas vadoņus nekaitīgus. Tad ķeras pie ieročiem Kentas
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reformētie, muižnieki un brīvzemnieki, un Toma Vata vadībā dodas uz

Londonu. Tiem preti izsūtītais karaspēks pāriet nemiernieku pusē, un dum-

pinieki aizmaršē līdz pašai galvas pilsētai. Marijas padomnieki skubina

valdinieci bēgt projām; ķēniņienes loma šķiet jau izspēlēta, jo arī londo-

niešu starpā jau ir sācies rūgums. —

Marija nolemj cīnīties līdz galam; viņa savalda londoniešus, apbruņo
uzticamākos no tiem, aicina no visām malām kopā karaspēku un katoļticī-

gos augstmaņus. Dumpinieku vadonis velti izšķiež laiku, ķēniņienei izdodas

sajeint Vatu gūstā līdz ar vairākiem simtiem cīņas biedru. Pārējie dumpi-
nieki izklīst. — Ķēniņiene viņus vajā ar īsti spānisku cietsirdību. — Johannu

Greij un viņas vīru, kurus valdiniece uzskata par dumpinieku līdzzinātā-

jiem, soda ar nāvi; sagūstītos protestantu bīskapus sadedzina. Reformētājus
met tūkstošiem cietumos, pēdējie ir tā pārpildīti, ka cietumu vietu pagaidām

aizvieto daudzas baznīcas. Kentas nemiernieku vadoņus un vairākus simtus

viņu biedrus soda ar zobenu vai karātavu cilpu.
Tikai pēc tam, kad Marija tik asiņainā kārtā izrēķinājusies ar viņas

precību plānu ienaidniekiem, Līlips ierodas Anglijā apsveikt savu līgavu,
kas par viņu veselus 11 gadus vecāka.

— Vecmeitīgā ķēniņiene pieķeras
Fīlipam ar fanātisku uzticību; Fīlips ir pārāk labs diplomāts, lai nelieku-

ļotu pretmīlestību, jo cer tādā kārtā caur Mariju gūt zem sava iespaida
visu Angliju. — Oficiāli turēdamies sānis, Fīlips faktiski tiecas jemt valdī-

bas grožus savās rokās. Viņam klausa valdība un klausa arī parlaments.

Anglijas augstmaņi arvienu krasāk nostājas katoļticīgo lēģerī un dabūjuši
garantijas, ka viņiem nevajadzēšot dot baznīcai atpakaļ nolaupītās muižas,

tie paliek par uzticīgiem kontrreformācijas karotājiem. — 1554.—1555. g.

Anglijā oficiāli atjauno Romas baznīcas virskundzību un visus vecos pret

ķeceriem vērstos likumus. Sākas protestantu vajāšanas, kuras ķer galvenā

kārtā reformācijas kustības izcilākās personas. Simtiem cilvēku atdod

liesmu nāvei un Marija triumfē, pārliecināta, ka ķeceru sārti glābs angļu

tautu no mūžīgās pazušanas. Triumfē arī pāvests. Reformācija vēl turās

tikai Vācijas ziemeļos, Šveicē un Skandināvijas valstīs. Pat fanātiskie Kal-

vina mācekļi sāk šaubīties par „tīrās mācības" uzvaru.

Ķēniņiene Marija šai laikā cer kļūt par māti, bet izrādās, kā mātes ce-

rību vietā valdinieci piemeklējusi ūdens kaite. Gaistot izredzēm uz troņa

mantinieku, sāk zust zeme zem Fīlipa kājām. Negribēdams zaudēt savas

pozicijas Anglijā, Fīlips mēģina jau laikus tuvināties troņa mantiniecei Eli-

zabetei. Nīderlandes valsts lietas viņu aizsauc projām no Anglijas un Fī-

lips dodas uz kontinentu. Ķēniņiene Marija mocās ilgās pēc vīra, kurš jau

priekš prombraukšanas palicis pret viņu visai vēss, un par kura mīlas dē-

kām viņa ir labi informēta. Izdaudzinātā pseido-grūtniecība ir padarījusi

ķēniņieni smieklīgu tautas acīs, bet protestantu vajāšanas atstājušas nega-

tīvu iespaidu arī uz Anglijas katoļiem. Tautas vairums nicina un nievu

savu ķēniņieni un saukā to par «asiņaino Mariju". Pat pāvesta legāts redz.

ka vajāšanas te panāk pretējo un ieteic ķēniņienei mērenību; to pašu dara

savās vēstulēs arī Fīlips 11.

Viss ir veltīgi. Meklēdama remdinājumu savai sirdij, kuru sāpina vīra

neuzticība, ķēniņiene kļūst vēl fanātiskāka katoļu baznīcas karotāja un no-

spriež atdot klosteriem atpakaļ muižas, kuras pārgājušas valsts īpašumā.

Augstmaņi sāk uztraukties un kurnēt, jo baidās, ka arī viņiem nāksies at-

dot savu laupījuma daļu. Vairākās vietās sākas dumpji un nemiernieku

vidū šoreiz redz varenākos Anglijas magnātus.



Marijai nav laimes arī ārpolitika, kur tā Filipa 11. plānu dcl sanākusi
naidā ar Franciju un zaudē tai par labu Kalē pilsētu, savu Anglijas piede-
rumu otrpus Pa-de-Kalē šaurumam.

Nemiers tautā vairojas, neražas seko viena otrai, un pa Angliju sāk

staigāt bads un viņa pavadonis mēris. Divu gadu laikā Anglija zaudē treš-

daļu iedzīvotāju. Pārējām divām trešdaļām ķēniņiene uzliek vienu jaunu
nodokli pēc otra, lai vestu uz Eiropas kontinenta karu, kas nāk par labu

tikai Spānijas interesēm.
—

Visi angļu mēģinājumi atgūt Kalē ir veltīgi.

Johanna Seimur.

(Indriķa VIII. trešā sieva)

Pašā Anglijā ķēniņiene lūko tikt galā ar augošo opozīciju, tiesādama dum-

piniekus un sūtīdama sārta liesmās ķecerus. — Milicija, kuru Marija sauc

pie ieročiem, lai gatavotos atsist gaidāmo franču desantu, taisās vērst iero-

čus pret pašu ķēniņieni. — Arī daudzu katoļu simpātijas sāk svērties pro-
testantu pusē un ap ķeceru sodīšanas vietām drūzmējas milzīgi ļaužu bari,

lūgdami par mocekļiem Dievu un jaukdami lūgšanas vārdus lāstiem, kas

veltīti ķēniņienei.
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Nelaimīgā Marija, visur redzēdama ienaidniekus, vilšanos un neveiks-

mi, mirst 1558. g. un viņas nāve nozīmē kontrreformācijas galu Anglijā. Iz-

nīkst arī ķēniņienes plāni par Anglijas pakundzēšanu Romas hierarchijai
un Anglijas pārvēršanu par Spānijas politikas ieroci. Ķēniņienes fanātisms

ir panācis pretējo un padarījis angļu tautu par Romas un Spānijas ie-

naidnieci.

Elizabete un Marija Stjūart

Par Anglijas ķēniņieni Elizabeti vēsturnieki nav vienis prātis un gan-

drīz katrs no tiem citādi novērtē šo valdinieci, kuras laikā likti Anglijas
vēlākās varenības pamati. Daži viņu ceļ vai debesīs; daži atkal uzskata

par aprobežotu sievieti, kuras vienīgā pozitīvā īpašība bijusi tā, ka viņa

Jāvusi valdīt un rīkoties izciliem valsts vīriem: Sesilam, Volsingemam,

Ifingemam un citiem.

Elizabetes svaidīgo dabu, viņas skarbumu, pārmērīgo uzmanību, vē-

rīgo skatu, gribas trūkumu, toleranci ticības lietās un brīvos pasaules uz-

skatus, — ar vārdu sakot visu, no kura kopsummas ir sastādījies jēdziens
par šīs valdinieces raksturu, ir veidojusi viņas drūmā un vētrainā jaunība.

Elizabete dzimst 1533. g. kā Indriķa VIII. otrās sievas Annas Bolein

meita. Viņa vēl nav sasniegusi 3 g. vecumu, kad tēvs lemj mātei nāves

sodu un atstumj meiteni kā dzimušu ārlaulībā. — Agrā bērnībā šī prin-
cese ir palikusi bez mātes un tā tad arī faktiski bez tēva, un aug nabadzībā,

līdz par viņu iežēlojas Katrine Parr, viņas pēdējā pamāte, kas jem jauno
meiteni savā gādībā un dod tai teicamu izglītību. Samērā agri Elizabetē

mostas arī erotiskās tieksmes; par viņas pirmo mīļāko kļūst lords Seimurs,

Katrinas Parr otrais vīrs, kuru tā apprecējusi drīz pēc Indriķa VIII. nāves.

Seimura brālis ir lords Somersets, kuram sāk likties, ka brāļa sakari ar

ķēniņa Eduarda māsu var apdraudēt paša Somerseta pozīcijas. Viņš izdod

brāļa nogādāšanai pie malas speciālu likumu un bendes Seimuram nocērt

galvu. Elizabeti protektors stingri uzrauga,
— jo domā, ka viņa lūkos at-

riebties. Princese izrāda apbrīnojamu pašsavaldīšanos un meklē mierinā-

jumu studijās, mācās matēmatiku un latiņu un grieķu valodas.

Elizabetei labvēlīgs ir viņas pusbrālis Eduards, kurš nākdams zēna

gados aicina māsu pie galma. Diloņslimais ķēniņš mirst tikko 16 g. vecs,

un kāpjot tronī pusmāsai Marijai, Elizabetes liktenis atkal kļūst ļaunāks;

abas māsas šķir Marijas mātes, ķēniņienes Katrinas asinis, kuras izlietas,

lai Indriķis VIII. varētu iegūt vēlāko Elizabetes māti Annu Bolein. Marija

nīst Elizabeti nevien mātes piemiņas, bet arī Elizabetes jaunības un skai-

stuma dēļ, jo pati ir noziedējusi vecmeita. Marija jūt, ka protestantu sim-

pātijas ir veltītas Elizabetei, māsu naidu vēl pavairo valdinieces bailes no

sazvērestības. Ķeizara Kārļa V. sūtņi ieteic Marijai nogādāt bīstamo pus-

māsu pie malas. Ķēniņiene sākumā atsakās to darīt, bet negrib atzīt Eliza-

beti par troņa mantinieci, jo tā tak ir viņas mātes sāņcenses meita un ķece-

riene, ap kuru sāk pulcēties bīstamo protestantu vadoņi. — 1554. g. dumpja

laikā ķēniņiene aicina māsu pie galma, bet tā atsakās nākt. Ķēniņienē mo-

stas aizdomas, tās vēl pavairo spiegu pienestās vēstules, kuras Elizabete it

kā rakstījusi dumpinieku vadoņiem. Ķēniņiene liek ieslodzīt māsu cietu-

mā un katoļu partijas vadoņi no jauna ieteic Marijai izlietāt gadījumu un

atsvabināties uz visiem laikiem no bīstamās pusmāsas. Elizabetes pusē no-



stājas lords kanclers un Fīlips 11., un Elizabeti, kas gatavojusies jau kāpt uz

ešafota, atlaiž brīvībā. Tautas un augstmaņu simpātijas arvienu vairāk sve-

ras jaunās princeses pusē. (Fīlips 11. cik vērojams ir cerējis pēc Marijas

nāves apprecēt nākamo Anglijas valdinieci un jau iepriekš centies iegūt

viņas simpātijas). — Līdz pašai Marijas nāvei Fīlips ir Elizabetes aizstāvis

un sargā to no greizsirdīgās sievas bailēm un atriebības alkas).

Elizabete ir atguvusi brīvību, viņas dzīvībai vairs nedraud briesmas,

bet viņas stāvoklis tomēr nav nekāds apskaužamais. Māsa ķēniņiene jo-

projām tai neuzticas un grib atdot mantošanas tiesības Marijai Stjuart, fa-

Elizabete jaunības dienās.

nātiskai katolei. Lai dabūtu Elizabeti projām no Anglijas, ķēniņiene mē-

ģina to izprecināt kādam kontinenta princim, bet Elizabete kategoriski atsa-

kās atstāt Angliju. — Elizabetes pusē stāv arī ķēniņienei citās lietās tik pa-

klausīgais parlaments, un negrib ne dzirdēt par citu troņa mantinieci.

Tad nak 1558. g. un kādreizēja Toveras cietumniece, par kuras galvu

gadiem ilgi ir karājies bendes zobens, kļūst par Anglijas valdinieci.

Elizabetes kāpšanu Anglijas tronī cenšas sekmēt visiem līdzekļiem arī

Spānija, viņas vēlākā ienaidniece. Tas Hkā runā pretim katoļu pasaules
interesēm un reizē tomēr ir viegli saprotams, skatoties no Spānijas politikas

viedokļa. — Spānija vēlas daudz labāki redzēt uz Anglijas troņa Elizabeti
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nekā viņas māsīcu Mariju Stjuart, Skotijas ķēniņieni un Francijas troņman-
tnieka sievu: apvienojoties Francijai, Anglijai un Skotijai Ziemeļ-Eiropā
rastos spēka faktors, kas paralizētu Spānijas tieksmes kļūt par Eiropas val-

dinieci. — Fīlipa iespaids uz Anglijas katoļiem ir tik liels, ka tie bez iebil-

dumiem akceptē viņam tīkamāko kandidāti. Protestanti tai pašā laikā

redz princesē mocekli, kas ķēniņienes Marijas laikā cietusi dēļ savas ticī-

bas; tādā kārtā Elizabete ir piejemama abiem lēģeriem un bez iebildumiem

no pavalstnieku puses kļūst par Anglijas valdinieci. — Arī vēlāk viņa ilgu
laiku cenšas spēlēt vidutājas un samierinātājas lomu starp abiem lēģe-
riem. — Viņa nevēlas atsacīties no varas par baznīcu, kuru Anglijas ķēni-

ņiem piešķīris viņas tēvs Indriķis VIII., kaut gan viņai imponē maje-
stātiskais katoļu kults un harmoniskā katoļu baznīcas hierarchija; galīgi

izlīgt ar Romu Elizabetei neļauj arī personīgas dabas motīvi: - Indriķis VIII.

ir apprecējis viņas māti pret pāvesta gribu, un Romas acīs Elizabete jopro-

jām ir ārlaulības bērns. Atzīstot pāvesta suprēmatiju, kuras varā ir viss,

atzītu reizē sevi arī necienīgu sēdēt Anglijas tronī; viņa atceras arī, ka

pusmāsa, šīs pašas katoļu baznīcas vārdā ir to vajājusi un gribējusi izslēgt

no troņa mantošanas tiesībām.

No otras puses Elizabetei ir jālūko sadzīvot mierā ar Romu un Spā-

niju, jo Fīlips 11. patlaban ir vienīgais sabiedrotais pret Franciju un Sko-

tiju. — Elizabetei ir pretīgs arī dēmokratiskais kalvinisms, kurš nav savie-

nojams ar absolūtu ķēniņa varu, bet pēdējā ir Elizabetes ideāls.

Tikko Elizabete ir nosēdusies Anglijas tronī, Fīlips lūdz pēc viņas ro-

kas. Elizabete nedod noraidošu atbildi, bet izvairās; galīgi viņa atsakās

piejemt Fīlipa bildinājumu tikai pēc tam, kad jūtas visai droša tēva tronī.

Fīlips tomēr nezaudē cerības un aizstāv Elizabeti pret laicīgiem un ga-

rīgiem ienaidniekiem un arī pret pašu pāvestu. Neveicas arī citiem Eli-

zabetes preciniekiem, starp kuriem mēs redzam nevien Austrijas prinčus,

bet arī Dānijas ķēniņu un Maskavijas tirannu Jāni Briesmīgo.

Nostiprinājusies tronī, Elizabete pamazām atgriežas atpakaļ pie tēva

politikas baznīcas lietās, t. i. pie katoļu baznīcas bez pāvesta, ar Anglijas

ķēniņu kā baznīcas galvu. — Katoļu bīskapus, kuri negrib atzīt ķēniņienes

suprēmatiju, viņa met cietumā, tāpat arī kalvinistu vadoņus, kuri kurn

par Elizabetes nevēlēšanos izskaust katoļu kultu un dēvējas par „tīras

mācības" aizstāvjiem (puritāņ-'). Protestantu bīskapi, kurus Elizabete ceļ

atkal godā, ir par represijām pret katoļiem, bet Elizabetei netīk spaidi

ticības lietās. Nesaudzīga tā ir vienīgi pret radikālajām protestantu sek-

tēm, sevišķi anabaptistiem, kurus viņa uzskata par stāvošiem ārpus likuma.

Spējīgākais no visiem Anglijas valsts vīriem Elizabetes laikā ir sers

Viljams Sesils, valsts sekretārs un pārliecināts protestants; viņa nāvīgā-

kais ienaidnieks ir ķēniņienes favorīts grāfs Leisters, skaistulis un rūdīts

intrigants, kuru ķēniņiene apbalvo amatiem un milzīgiem zemes īpašu-

miem. Leisters :zjauc visus diplomātu mēģinājumus saprecināt Elizabeti

ar kādu no ārvalšķu prinčiem vai ķēniņiem, jo cer pats tikt par Eliza-

betes vīru. Arī pati Elizabete ir gribējusi nosēdināt skaisto un godkārīgo

grāfu sev blakus tronī, bet šo nodomu izjauc augstmaņu un ministru

pretestība.

Pašas lielākās galvas sāpes Elizabetei viņas valdīšanas laikā ir sa-

gādājusi Marija Stjflart, Francijas un Skotijas ķēniņiene.

Skotija, kuras galvenā ienaidniece ir stiprā ķēniņiene Anglijā, meklē

atbalstu un to atrod pie Francijas. Franču-skotu draudzībai tāpēc ir ļoti
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ilgs mūžs un tā turpinās līdz tam laikam, kad Anglijai galīgi izdodas pa-
kļaut sev Skotiju. Pēc Marijas Stjūart tēva, ķēniņa Jēkaba nāves Skotijā
cīnās dēļ varas angļu un franču partijas; franču ekspedīcijas korpuss pa-
dzen angļu okupantus un aizved 6 gadus veco ķēniņieni Mariju uz Franciju,
kur tā aug kopā ar savu saderināto, tikpat veco dofinu. Cīņa dēļ valdošā

iespaida Skotijā reizē izvēršas par cīņu starp reformētiem, kurus atbalsta

Anglija, un katoļiem, aiz kuru muguras stāv Francija. — Skotijas refor-

mātors ir priesteris Džons Nokss, kurš, ierodoties Skotijā franču korpusam,
krīt gūstā, vēlāk izbēg un dodas uz Angliju. Arī Marijai Tudor viņš nav

patīkams viesis un bēg uz Ženevu, kur paliek par dedzīgu Kalvina mā-

cekli. Skotijā pa to laiku katoļi cītīgi dedzina ķecerus. Protestantu par-

tija Skotijā ir pagaidām uzvarēta.

Ķēniņienes Elizabetes zīmogs.

Skotijas reģente šai laikā ir Marijas Stjūart tēva Jēkaba V. atraitne

Marija, princese no Gīzu ģints. Anglijas un Spānijas karā pret Franciju

Skotijas reģente protams nostājas pēdējās pusē un dod savā valstī mājvietu

Anglijas protestantiem, kurus vajā «asiņainā Marija". Līdz ar angļu bēg-

ļiem atgriežas arī Nokss un organizē reformācijas aizstāvēšanai augstmaņu

konfederāciju, kurai pieslienas daudzi aristokrāti, cerēdami sagrābt baz-

nīcas zemes un stiprināt savu varu uz ķēniņu varas rēķina. Konfederācijas

vadonis ir Marijas Stjūart pusbrālis, grāfs Murrejs. Sākas atklāts kon-

flikts starp Skotijas protestantiem, resp. lordiem un pilsētām vienā pusē,

un reģentiem un bīskapiem otrā pusē. Nokss, kas atkal bijis uz laiku

spiests atstāt Skotiju, atgriežas no jauna un v'ņa ugunīgo sprediķu sakū-

dītais pūlis sāk postīt klosterus un iznīcināt dievnamos svēto tēlus. — Re-
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formēto milicija, kuru vada grāfs Murrejs, sakauj reģentes kara pulkus
un iemarše Edinburgā. Bet cīņa ar to vēl nav galā, jo ķēniņienei atbrauc

palīgā franču karapulki. Skotu reformētie redz, ka viņiem klāsies plāni
un sauc talkā Elizabeti.

Anglijas ķēniņiene ilgi vilcinās iejaukties Skotijas lietās. No vienas

puses viņai ir pretīgs skotu kalvinisms, kurš vēršas pret ķēniņu varu; no

otras puses viņa negrib pieļaut, ka Skotijā galīgi nodibinātos Francijas

iespaids; bez tam pati Marija Stjūart ir Elizabetes ienaidniece, un atsauk-

damās uz savām mantošanas tiesībām, jau laikus dēvējas par Anglijas un

Īrijas ķēniņieni.
Elizabete beidzot atklāti nostājas Skotijas dumpinieku pusē un no-

slēdz ar to vadoņiem līgumu, kura mērķis ir franču okupantu padzīšana.

Angļi un skoti jem virsroku pār frančiem, un reģente, zaudējusi cīņu, mirst

Edinburgā. Viņas nāve nozīmē reformācijas uzvaru un reizē arī Anglijas
iespaida uzvaru Skotijā. Marijai Stjūart un viņas vīram, franču ķēniņam, ir

diezgan rūpju pašā Francijā. Marijas sūtņi slēdz ar lordiem un Elizabeti

Edinburgā līgumu, kurā Skotijas ķēniņiene atsakās no pretenzijām uz

Anglijas troni un reizē atdod Skotijā visu varu lordu rokās. Augstmaņi
izlietā savu uzvaru katoļu ticības izravēšanai, izposta klosterus un piesavi-
nās baznīcas īpašumus. (Protestantu mācītāju prasībām, ziedot daļu no

baznīcas zemes skolu uzturēšanai, lordi nepiegriež ne mazākās vērības.)

Viss tas dziļi aizvaino jauno Skotijas ķēniņieni, kas uzaugusi pie franču

galma, dzejnieku un mākslinieku sabiedrībā un arī pati ir diezgan teicama

dzejniece; viņa ir arī laba jātniece un dejotāja, sava laika skaistākā valdi-

niece, un reizē fanātiska katole. — Arī izlaidīgie Valuā galma tikumi ir

atstājuši uz jauno ķēniņieni savu iespaidu.

Pēc vīra nāves Marija Stjūart beidzot nolemj atgriezties dzimtenē, un

1561. g. ierodas Skotijā, un sākumā lūko sadzīvot mierā ar protestantiem,

atbalstīdamās uz savu pusbrāli Murreju. Pati palikdama katole, viņa

atzīst reformācijas uzvaru Skotijā un viss Marijas padomnieku vairums ir

kalvinistisko augstmaņu vadoņi. Viņa mēģina izlīgt arī ar Elizabeti un

ļauj protestantiem tādu vaļu, ka katoļticīgie Skotijas lordi ķeras pie

ieročiem, bet zaudē cīņu. Ķēniņiene pati piedalās šai kara gājienā. —

Viņa ir mundra un jautra, un seko nevien valsts lietām, bet rīko arī medības,

svētkus, balles un maskarādes, kaut gan tās šķiet kalvinistu fanātiķiem

apgrēcība. — Jaunā valdiniece ir pilna dzīves prieka, liela patriote, prot

teicami kārtot valsts lietas un reizēm raksta dzejas, viņā liekas ir savienoti

visi talanti.

Tad nāk uz dienas kārtības Marijas Stjūart precību jautājums: Tā kā

Elizabete atsakās doties laulībā un Marija ir arī nākamā Anglijas valdi-

niece, šis jautājums interesē nevien Skotiju, bet arī Angliju. Elizabetei

netīk Marijai tīkamie kandidāti, un otrādi. Marija jūtas aizvainota, un

pa daļai aiz spītības, pa daļai padodamās pārejošam kaisles uzliesmojumam,

apprec savu brālēnu lordu Dernli, par spīti Elizabetes un arī skotu prote-
stantu iebildumiem, jo ķēniņienes izredzētais ir katolis. Skotijas prote-
stanti ar Murreju priekšgalā, ķeras pie ieročiem; viņus subsidē Anglijas
valdiniece. Marijas kara pulki sakauj dumpiniekus un piespiež viņu va-

doņus bēgt uz Angliju. Cīņā iejaucas arī Fīlips 11., piesolīdams Skotijai

brnņotu palīdzību.

Marijas karstā sirds pa tam ir viņu ievilinājusi jaunās mīlas dēkās,

šoreiz ar pāvesta aģentu itāli Ričio, kurš ticis no ķēniņienes sulaiņa par
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viņas privāt- un vēlāk arī valsts sekretāru, cenšas padarīt Skotiju par

pāvesta un Spānijas sabiedroto un atdot katoļu baznīcai Skotijā viņas
agrāko varu. — Uzvara pār protestantu dumpiniekiem apreibina Marijai

galvu un viņa cer nevien galīgi noveikt Skotijas protestantus, bet atbalstī-

damās uz Anglijas katoļu simpātijām un Spānijas pabalstu, doties uz Lon-

donu, padzīt Elizabeti un atjaunot katoļu ticību visā Liel-Britannijā. —

Šiem plāniem ir izredzes uz panākumiem, jo arī pašas Elizabetes galma

aprindās tiem netrfikst piekritēju. Iri jau sen ir sacēlušies kājās pret

Angliju un. par katoļu ticību. Pāvests solās palīdzēt Marijai visiem spē-
kiem, tāpat arī Fīlips 11. un varenā Gīzu ģints.

Tādā kārtā Marija Stjūart un Elizabete Tudor kļūst par abu naidīgo
lēģeru vadonēm, bet pēdējai ir lielākas izredzes uzvarēt, jo viņai nevien

lielāks bruņotais spēks, bet arī teicamāki spiegi un labāki diplomāti.

Marija sasauc 1566. g. parlamentu, kurā uzaicina piedalīties arī katoļu
prelātus, un cer ar to palīdzību atkal padarīt katoļu ticību par valsts reli-

ģiju. Protestanti, protams, protestē; viņu priekšgalā nostājas neviens cits

kā ķēniņienes vīrs, kurš izrādījies par nelabojamu žūpu un kuram Marija
liedz tiesības līdzrunāt valsts lietās. Marijas mīla pret vīru ir jau atdzi-

susi, un tas ir labi informēts par viltīgā itāļa iespaidu uz ķēniņieni.
Viņš nolemj nogādāt Ričio pie malas, sabiedrojas ar protestantiem un ap-
solās pāriet viņu ticībā. Sazvērnieki, par kuru plāniem zin arī Nokss un

Elizabete, uzbrūk itālim ķēniņienes istabā un nodur 1° pie valdinieces

kājām. Sazvērnieki tura ķēniņieni kā cietumā, aicina atpakaļ nesenā

dumpja vadoņus, starp kuriem ir arī Murrejs, un reformācija Skotijā atkal

var triumfēt.

Marija lūko saskaldīt pretiniekus un viņai tas tiešām izdodas. Pirmā

kārtā viņa dabon atkal savā pusē dzērāju-vīru, un abi kopā aizbēg no

Edinburgas pils, meklēdami palīdzību pie katoļu augstmaņiem; Marijas

pusē pāriet arī Murrejs un vēl citi viņas pretinieku vadoņi, un Marija kā

uzvarētāja atgriežas Edinburgā, lai pēc dažām nedēļām dzemdētu dēlu —

Jēkabu, nākamo Skotijas un Anglijas valdinieku. — Katoļu partija savukārt

triumfē, bet ķēniņiene vilcinās klausīt pāvesta mudinājumiem — iznīcināt

protestantu vadoņus un kļūt par neaprobežotu valdinieci. — Attiecības starp

ķēniņieni un viņas vīru (nomināli arī viņš dēvējas par ķēniņu) kļūst atkal

saspīlētas un Dernli redz, ka Marija viņu ir izmantojusi tikai savu politisko

nolūku sasniegšanai. Ķēniņš zvēr atriebties sievas padomniekiem un pē-

dējie draud viņam ar to pašu. Ķēniņiene izsaka vēlēšanos šķirties no vīra,

kuru tā nicina. Marijas draugs grāfs Botvels organizē pret ķēniņu sazvē-

restību, par kuras plāniem liekas ir bijusi informēta arī pati Marija. Bot-

vels cer pēc ķēniņa nogādāšanas pie malas pats tikt par Marijas vīru uu

Skotijas valdinieku.

1567. g. sākumā Marija ārēji izlīgst ar vīru, iegalvo tam, ka viņa

bailēm no augstmaņu atriebības nav pamata, un aizved nelaimīgo sev līdz

uz Edinburgu Kādā vakarā, kad ķēniņiene tikko atstājusi vīra istabu,

pie tā iebrūk sazvērnieki, nogalina Dernli un uzspridzina gaisā to pils

stūri, kurā ierādītas telpas ķēniņienes vīram. — Marija daudz neskumst

par vīra nāvi un ieceļ grāfu Botvelu par jaunā prinča Jēkaba uzraugu, kaut

gan tauta dēvē grāfu par galveno atentāta vaininieku. Lai remdinātu savu

skotu dusmas, ķēniņiene nodod Botvelu ārkārtējai tiesai, bet tiesneši ir vi-

ņas draugi un tuvinieki. Tiesa apsūdzēto, protams, attaisno; viņš pats kļūst

par «uzlēcošo zvaigzni pie Skotijas vētrainajām debesīm", jo tā vīrišķīgā
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āriene imponē juteklīgajai ķēniņienei; par spīti tautas dusmām un draugu

brīdinājumiem, Marija ļauj Botvelam viņu nolaupīt un — trijus mēnešus

pēc vīra noslepkavošanas kļūst par slepkavu vadoņa sievu. Ķēniņiene ieceļ
Botvelu par Orknejas hercogu un uztic viņam valsts lietu pārzināšanu.
Botvels tagad parāda savu īsto dabu, un ka ir luncinājies ap ķēniņieni tikai

tāpēc, lai kļūtu par Skotijas valdnieku. Viņš tura ķēniņieni kā cietumnieci,

visādi to apvaino un ikdienas apmeklē savu šķirto sievu. — Marija redz, kur

to novedusi viņas kaisle, un domā par pašnāvību. — Skotijas augstmaņi or-

ganizējas pret Botvelu vērstā konfederācijā, kuras ienaidnieku rindās

dabīgi nokļūst arī Marija. Ķēniņiene tomēr nezaudē drosmi, savāc nelielu

karaspēku un dodas ar to preti dumpiniekiem. Ķēniņienes kareivji pāriet
ienaidnieku pusē. Botvels aizbēg uz ārzemēm, bet Marija krīt gūstā un

lordi viņu tura ieslodzītu kādā kalnu pilī. Ar draudiem nodod ķēniņieni

tiesai, par vīra noslepkavošanu; viņi to piespiež atteikties no troņa un pro-

klāmē gadu veco Marijas dēlēnu Jēkabu par ķēniņu. Par jaunā ķēniņa
aizbildni uzmetas viņa tēvocis Murrejs, kuram izdodas atjaunot zemē mieru

un protestantu varu. — Skotijas reformētie organizējas t. s. presbitēriāņu
baznīcā uz dēmokratiski-republikāniskiem pamatiem: reformēto sinodes sāk

kontrolēt laju tikumus, un Skotija kļūst par tādu pat protestantisma fa-

nātiķu zemi kā Ženeva.

Marija pa to laiku smok cietumā; viņas skaistums iespaido sargus, un

ar viņu palīdzību ķēniņiene 1568. g. maijā izbēg no cietuma, ap viņu tūliņ

sāk pulcēties Murreja ienaidnieki. Kareiviskais reģents netura rokas klēpī,
iet cīņā un sakauj ķēniņienes un viņas piekritēju armiju. Marija, cerē-

dama dabūt no Elizabetes palīdzību, mazā zvējnieku laiviņā bēg uz An-

gliju, kur Elizabete jau agrāk tai piesolījusi patvērumu.

Pēc Skotijas ķēniņienes ierašanās Anglija un tās valdiniece nokļūst
visai neērtā stāvoklī. — Katoļu pasaule patlaban iet grandiozā kontruzbru-

kumā pret reformētiem un gandrīz visur gūst uzvaru. — Atbalstīt Skotijā

Mariju Stjūart ar angļu ieročiem, nozīmē veicināt katolicisma uzvaru, un

tas guvis Lielbritannijā drošas pozicijas, sāks apdraudēt arī Angliju. Vēl

bīstamāk ir ļaut Marijai doties pie mātes radiem Gīziem uz Franciju; tas no-

zīmētu atdot Skotiju Francijas iespaidam, bet Skotijas dēļ Francija ir cī-

nījusies ar Angliju jau divus gadu simteņus. — Atstāt Mariju uz brīvām

kājām tepat Anglijā, arī ir bīstama lieta, jo tūliņ pēc viņas ierašanās ka-

toļticīgo Anglijas lordu starpā ir sākusies Marijai draudzīga kustība.

Anglijas ministri mēģina iegalvot savai ķēniņienei, ka politikas inte-

reses šoreiz jāstāda augstāk par goda un valdinieku solidāritātes jēdzie-

niem, un bīstamā Skotijas bēgle jāpatura apcietinājumā. — Elizabete pa-

klausa, tura radinieci un amata māsu maskētā gūstā, liekuļo viņai drau-

dzību, un reizē cenšas uzmesties par vidutāju starp Mariju un viņas pa-

valstniekiem. — Pirmā kārtā Elizabete lūko salaist Mariju naidā ar tās pus-

brāli Murreju, un šis plāns izdodas: Murrejs atklāti vaino māsu vīra no-

slepkavošanā. Tagad Elizabetei jau ir zināms, ja ne juridisks, tad vismaz

morālisks pamats turēt Mariju joprojām apcietinājumā.

Šī negodīgā politika tomēr nes Elizabetei necerētus augļus: Marijas

pusē sāk nosvērties daudzu Anglijas katoļu un sevišķi augstmaņu simpā-

tijas. Par Marijas draugu kļūst pat bagātākais Anglijas augstmanis Nor-

folkas hercogs, kurš tīko kļūt par Marijas ceturto vīru, nosēsties Skotijas

tronī un pēc tam mēģināt tikt arī par Anglijas valdinieku. — Marijas pie-

kritēji Anglijā gatavo dumpi pret savu ķēniņieni. Kad pienācis laiks dot
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dumpja signālu, gļēvais Norfolks krīt Elizabetei pie kājām un nodod savus

domu biedrus, kas sāk sacelšanos paši uz savu roku. Valdības karaspēks
tos viegli noveic un piespiež dumpja vadoņus bēgt uz Skotiju. Satracinātā

Elizabete konfiscē to īpašumus, liek pakārt aizbēgušo augstmaņu kalpus
un veselus simtus viņu zemnieku.

Elizabete, kas līdz šim rādījusi savai gūstniecei laipnu seju, tagad ir

saniknota līdz ārprātam. Sākas atklāta cīņa starp abu ķēniņu piekritē-

jiem, — šī cīņa ilgst divus gadu desmitus, un viņā ir visai daudz brīžu, ku-

ros nevien Elizabetei, bet arī Anglijai draudējusi bojā iešana.

Pāvests Pijs V. publicē pret Elizabeti vērstu lāstu bullu, atsvabina

Anglijas pilsoņus no ķecerienei dotā pavalstnieku uzticības zvērasta, pa-

vēl visiem ticīgiem angļiem sacelties pret valdinieci, un draud ar baznīcas

lāstiem katram, ku;-š klausīs Elizabetes pavēlēm- — Romas baznīca atklāti

sludina kara gājienu pret Anglijas ķēniņieni un pēdējai tagad katrs katoļ-

ticīgs pavalstnieks liekas kā sazvērnieku draugs un dumpinieks.

Elizabetes stāvoklis kļūst arvienu draudošāks. Francija atklāti no-

stājas Marijas un pāvesta pusē, un katoļiem netrūkst draugu pat Elizabetes

galma aprindās. Katoļticīgie visās Anglijas malās sāk kurnēt, un visur

var uzliesmot sacelšanās ugunis.

Skotijā pa to laiku ir notikusi kārtējā sazvērastība, un reģents Murrejs

kritis tai par upuri. Skotijas katoļticīgie uz laiku gūst virsroku pār pro-

testantiem un pat mēģina ielauzties Anglijā. Viņi proklāmē Mariju Stjūart

no jauna par savu ķēniņieni un draud atriebties tās vārdzinātājai. Angli-

jas valdiniece sūta kara spēku, kuram izdodas atjaunot protestantu pār-

svaru Dienvid-Skotijā; Stjūartu valsts ziemeļu novadi turpretim paliek ka-

toļu varā.

Elizabete redz, ka viņas līdzšinējā vidutājas loma starp protestantu

un katoļu lēģeriem ir izspēlēta. — Katoļu pasaule sludina pret viņu kara

gājienu un Elizabete ir spiesta reaģēt ar to pašu. — Viņas pirmais ministrs

Sesils saka: „Sirdsapziņas brīvība pati par sevi ir laba lieta, bet pēc visa

tā, ko pāvests darījis, ticība ir kļuvusi par politikas ieroci. Valsts atrodas

briesmās un ķēniņienes tronis ir apdraudēts". Visus, kas iedrošinās ap-

vainot ķēniņieni tirannijā vai ķecerībā, vai arī izteikt mazākās šaubas

par viņas rīcības Likumību, tagad vajā un soda kā valsts nodevējus.

Krasai iekšējās politikas maiņai seko pārorientēšanās arī ārējā poli-
tikā: Elizabete, kura līdz šim vēl arvienu zināmā mērā turējusies Spānijas

pusē, tagad taisās kļūt par protestantu vadoni viņu grandiozajā cīņā pret

katoļu pasauli. Elizabeti dzen Spānijas ienaidnieku rindās arī viņas tauta,

kurā atmodusies agrākā uzjēmība, un uz to pašu pusi bīda ķēniņieni arī

angļu pīrātu sirojumi Spānijas koloniju piekrastēs. (No pirātu gūtā laupī-

juma rēgulāri dabon savu daļu arī Anglijas valdiniece.) Elizabetes pārori-
entēšanos prasa arī Skotijas politika un valdinieces konflikts ar pašas An-

glijas katoļiem.

Katoļticīgie Elizabetes pavalstnieki izraugās par savu vadoni Mariju

Stjūart. — Par spīti sargu modrībai, šī enerģiskā sieviete neapnikusi kaļ at-

brīvošanās plānus un gudro, kā atriebties viltīgajai radiniecei. Viņa sāk

atkal sazināties ar Elizabetes apžēloto Norfolkas hercogu, apsola tam savu

roku, lūdz Spānijas un pāvesta palīdzību. — Elizabetes slepenpolicija nāk

sazvērniekiem uz pēdām, un Norfolkam šoreiz neizdodas izvairīties no

ešafota.
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Elizabetei sāk mesties baiss redzot pretinieces enerģiju, un viņa stei-

dzas palīgā Skotijas protestantiem, kurus sākuši veikt katoļi. —
Tai pašā

laikā Elizabete atklāti nostājas Spānijas ienaidnieku rindās un sāk pabal-
stīt Nīderlandes revolucionārus. Niknākais Elizabetes ienaidnieks jopro-

jām ir pāvests Gregors XIII., kurš skubina Fīlipu sūtīt uz Angliju Austrijas

Jāni ar lielu karaspēku — Anglijas, Skotijas un Īrijas iekarošanai. Lai

pamudinātu gauso ķēniņu rīkoties enerģiskāki. Marija sastāda testamentu,

Norfolkas hercogs

kurā novēl valsti Fīlipam, ja viņas dēls (Jēkabs VI.) neatgriezīšoties katoļu
baznīcas klēpī. — Fīlipam patlaban ir diezgan ko rauties ar nīderlandie-

šiem un portugāļiem, un pāvests rīko triecienu Anglijai pats uz savu roku,

mērķēdams viņas vārīgākajā vietā — Īrijā. — šai salā patlaban valda pil-

nīga anarchija: katoļticīgie īri ir sacēlušies pret Anglijas virskundzību,
kauj angļu kolonistus un aicina talkā spāņus, gribēdami reiz galīgi no-

kratīt Anglijas jūgu. — Abas tautas un angļus šķir nevien ticības, bet arī

nacionāls naids. — Angļi no savas puses tura atļautus pret īriem visus cī-

ņas līdzekļus un tie tic, ka pāvesta piekritēju izdeldēšana ir Dievam pa-
tīkams darbs.

— Pāvests sūta īriem talkā rūdītus virsniekus, savu svētību,
ticības cīnītāju karogu un visa laba vēlējumus. Pāvesta žests ved īru dum-

piniekiem klāt jaunus kara talciniekus, un angļiem izdodas apspiest sacel-
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šanos tikai pēc četriem gadiem, kad gājuši bojā vairāki simti tūkstošu vīru

un salas dienvidu daļa pārvērsta tuksnesī. — Šī neveiksme tomēr nespēj
piespiest Romas kūriju atsacīties no nodoma uzvarēt Angliju; Francijā un

pašā Romā dibinās garīgie sēmināri, kuru oficiālais uzdevums ir gatavot

priesterus Lielbritannijas katoļu draudzēm; patiesībā šo sēmināru audzēkņi

izpilda katoļu spiegu un slepenu aģentu lomu, un no viņu rindām nāk pret

Elizabeti vērsto atentātu izpildītāji.

Katolicisma uzbrukums piespiež Elizabeti aizstāvēties visiem pieeja-
miem līdzekļiem, un par sirdsapziņas brīvību Anglijā vairs nevar būt ne

runa. Cilvēkus, kuri apmeklējuši slepeni noturētos katoļu dievkalpojumus,
met cietumā} par jezuītu un minēto sēmināru audzēkņu uzjemšanu vai slēp-

šanu draud dumpiniekiem nosacītais nāves sods. — Pret Romas kūrijas un

spāņu spiegiem Elizabete laiž darbā savus spiegus, un paši centīgākie An-

glijas valdības spiegi tai laikā ir nākuši no pašu katoļu priesteru vidus,

kur netrūcis cilvēku, kas par naudu pārdevuši savus ticības un amata

brāļus.

Skotijā par faktisko reģentu ir ticis grāfs Mortons; reti enerģisks vīrs;

ķēniņš Jēkabs nāk jau jaunekļa gados; Mortons, gribēdams ilgāki noturē-

ties pie varas, grib slēgt mieru ar ķēniņieni Mariju un meklē pie tās at-

balstu. Ķēniņa Jēkaba mīlulis grāfs Lennokss ir katolis, slepens Gīzu un

pāvesta aģents, kura uzdevums — padarīt Skotiju par Anglijai naidīgās

koalīcijas locekli. Lai izvestu šo plānu galā, vispirms jādabon no ceļa
Mortons. — Reģentu apvaino līdzdalībā pie Jēkaba tēva noslepkavošanas un

piespriež tam nāves sodu. Jēkabs VI. tagad galīgi pakļūst zem Lennoksa,

Gīzu, Francijas un katoļu partijas iespaida, un dēls slēdz mieru ar māti,

kura joprojām smok Elizabetes gūstā. Katolicisms atkal sāk jemt Skotijā
virsroku. Anglijas ienaidnieki grib organizēt šai dēkaiņu un nemieru zemē

armiju, kurai hercoga Gīza vadībā jāielaužas Anglijā. (Par šo plānu ir

labi informēta arī Marija Stjūart.)

Pār Angliju savelkas jauns negaiss. Sazvērnieku plānus izzin Angli-

jas valsts sakretārs Frensis Valsingems, kura rokās atrodas politiskā poli-

cijas un spiegu vadība. — Viņš ir vīrs, pie kura rokām nav pielipis neviens

grasis valsts naudas, bet cīņā pret valsts un protestantisma ienaidniekiem

viņš atzīst par lietājamiem visus līdzekļus — uzpirkšanu, provokāciju, sa-

zvērestību inscenēšanu v. t. t. — Viņš steidzas informēt par draudošām

briesmām savu ķēniņu.

Cietumā pavadītie gadi ir salauzuši Marijas veselību, bet viņas ener-

ģija nav salaužama: nelīdz sargu modrība, un Skotijas ķēniņiene vienmēr

rod iespēju nodibināt sakarus ar ārpasauli, raksta un sajem simtiem sle-

penu vēstuļu, un šais vēstulēs iet vienmēr runa par Elizabetes gāšanu un

Marijas atbrīvošanu. No vēstuļu rakstīšanas brīvo laiku Skotijas ķēni-

ņiene izlietā sargu ieviļināšanai savos tīklos un — karstām lūgšanām. —

Viņa cer reiz tikt brīvībā un izrēķināties ar visiem ienaidniekiem, to starpā

arī Elizabeti.

Anglijas valdiniece noskārst, ka starp Mariju un viņu nevar būt kom-

promisa, un lūko pašas līdzekļiem novērst negaisu, kurš draud no Skotijas

puses. — Anglijas valdības aģenti skubina Skotijas protestantus ķerties pie
ieročiem, un dumpiniekiem laimējas: protestantu lordi sagūsta ķēniņu Jē-
kabu VI., kas devies medībās, un nogādā to stiprā kalnu pilī. — Līdz ar to

izjūk katoļu plāni par iebrukumu Anglijā no Skotijas puses.
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Katoļi nezaudē dūšu, sāk kalt jaunus plānus, un Gīzi ar Marijas ziņu

vienojas ar Fīlipu 11. par ekspedīcijas korpusa iebrukumu Anglijā. Fīlips
ka vienmēr vilcinās, bet tomēr dod sazvērniekiem naudas līdzekļus un pa-

mazām sāk rīkot pret Angliju savas eskadras.

Pa to laiku ķēniņam Jēkabam VI. izdodas izbēgt no protestantu gūsta

un viņš meklē patvērumu pie savas valsts katoļticīgiem augstmaņiem. Ka-

tolicisms atkal triumfē Skotijā uz visas līnijas. Ķēniņš raksta pāvestam

padevības pilnas vēstules un lūdz aizstāvēt viņa valsti pret Anglijas uz-

mākšanos. — Sazvērnieki, kas iedrošinājušies sajemt gūstā savu ķēniņu,

viens pēc otra liek galvas uz bendes bluķa.

Anglijas katoļi savukārt sāk slepeni organizēties, gaidīdami to acu-

mirkli, kad pie Anglijas krastiem piebrauks spāņu flote un izcels malā

hercoga Gīza vadītos franču un spāņu kara pulkus. — Fanātiski katoļu sē-

mināru audzēkņi lūko nogalināt Elizabeti, bet viņu mēģinājumiem nav pa-

nākumu. — Fīlipam mostas aizdomas, ka Gīzi grib pakļaut Angliju un Sko-

tiju Francijai, nevis Spānijai, un viņš vilcinās ar desenta flotes izrīkošanu.

Šī Fīlipa neuzticība kļūst liktenīga sazvērnieku plāniem, jo Valsingems caur

saviem aģentiem dabon rokās jaunās katoļu sazvērestības pavedienu, seko

represijas, un Anglijas katoļi simtiem bēg uz kontinentu, jo valdība rīkojas

ar lielāko bardzību, 2 mēnešos apcietinādama ap 11.000 pilsoņu. — Anglija

sāk steidzīgi izrīkot kara floti un nostiprināt cietokšņus. — Visiem Anglijā

atrastiem katoļu priesteriem, ja tie atsakās zvērēt ķēniņienei absolūtu pa-

klausību, draud nāves sods. Spānijas sūtni Mendosu, kurš atradies sakaros

ar Anglijas katoļiem, izraida no valsts, un Elizabete pārtrauc ar Fīlipu

diplomātiskos sakarus.

Anglijas ienaidnieku skaits tagad ir kļuvis tik liels, ka Elizabetei me-

tas baiss, un viņa grib izlīgt ar dažiem pretiniekiem. Viņa ir pat gatava

atlaist Mariju brīvībā, ja Skotija slēgtu ar Angliju ciešu savienību. — Ma-

rijai tādā gadījumā rastos vieta uz Skotijas troņa blakus dēlam Jē-

kabam VI.

Šai acumirklī Anglijas valdības rokās nāk jauni pierādījumi, ka Ma-

rija kopā ar Gīziem un Spānijas ķēniņu ir kalusi plānus par Elizabetes no-

galināšanu un protestantisma iznīdēšanu Anglijā. — Šos plānus dabon zināt

arī angļu tauta, kurā saceļas sašutuma vētra. Elizabetei parādoties Londo-

nas ielās, angļi krīt ceļos, lūdz Dievu par savu ķēniņieni un sūta lāstus

viņas ienaidniekiem. Simtiem tūkstošiem angļu iestājas «patriotu savie-

nībā", kuras locekļi zvēr sargāt ķēniņieni „ar savu mantu un dzīvību" un

atriebties viņas slepkavām, ja tā kristu par upuri kādam atentātam. Par-

laments pasludina Mariju Stjūart un viņš pēcnācējus par izslēgtiem no

Anglijas troņa mantošanas tiesībām — tai gadījumā, ja Elizabete mirtu

varmācīgā nāvē.

Pie tādiem apstākļiem par izlīgšanu abu valdnieču starpā, protams, ne-

var būt runa, un Marijas liktenis paliek vēl ļaunāks. Angļi viņu tagad uz-

skata par savas valsts un ķēniņienes nāvīgāko ienaidnieci, un arvienu ska-

ļāk paceļas balsis, ka reiz visam jādara gals un Skotijas intrigante jāno-

gādā pie malas. — Jauno Skotijas ķēniņu Elizabete dabon zem sava ie-

spaida arī bez viņa mātes palīdzības: viņa uzpērk tā padomniekus, maksā

ķēniņam subsīdijas un dāvina tam dārgus medību suņus. (Jēkabs VI. ir

kaislīgs medinieks). Kad Jēkabs vēl vilcinās pāriet Skotijas pusē, Elizabete

uzrīda viņam virsū Skotijas protestantu lordus, kas aizbēguši uz Angliju;
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ķēniņš ir spiests kapitulēt, un noslēdz ar Elizabeti draudzības un aizsarg-

savienības līgumu.

Pati bīstamākā Anglijas pretiniece ir un paliek Spānija. Vienīgi Spā-

nijas rīcībā ir pietiekoši daudz bruņota spēka, lai varētu domāt par iebru-

kumu Anglijā.

Fīlips 11. mūža pirmajā pusē ir uzskatījis Angliju kā savu nākamo

piederumu. Tagad, kur Spānijas ieroči guvuši panākumus gandrīz visās

Eiropas malās, un arī Francija ir pakļuvusi zem Spānijas iespaida, vienīgais

protestantu balsts un Spānijas hegemonijas pretiniece Puetum-Eiropā ir

Anglija. — Fīlips nolemj to sadragāt, lai kļūtu par visas Eiropas valdi-

nieku. — Agrākās labās attiecības starp Fīlipu un Elizabeti ir jau sen iz-

gaisušas, bet abas valstis kādu laiku vēl vieno kopējais naids pret Fran-

ciju, bet ar pēdējās interesēm ir saistīti arī Marijas Stjūart plāni tikt atkal

par Skotijas valdinieci.

Bruņotā konflikta provocētāja abu lielvalšķu starpā patiesībā ir An-

glija; turpretim Spānija, kurai jau tā ir darba pilnas rokas Francijā un

Nīderlandē, pagaidām gribētu izvairīties no sadursmes.

Elizabetes pirmais ministrs Sesils (grāfs Berglejs) turpina kūdīt ķē-

niņieni uz karu pret Spāniju, un Elizabete sāk atbalstīt Nīderlandes brī-

vības karotājus sākumā slepeni, ar ieročiem un naudu, vēlāk arī ar bru-

ņotu spēku (Leistera ekspedīcija). Tai pašā laikā Elizabete izsniedz sub-

sidijas Portugāles neatkarības partijas vadoņiem, kuri par angļu naudu

organizē vienu sacelšanos pēc otras savā Fīlipam pakļautajā dzimtenē. —

Angļu korsari, kuriem Elizabete ļauj rīcības brīvību, kļūst par Spānijas

tirdzniecības un koloniju bīstamākajiem ienaidniekiem, izdedzina Jaunās

Pasaules pilsētas un aplaupa spāņu kuģus, kuri ar sudraba kravām griežas

no Amerikas atpakaļ uz Eiropu. Pašu slavenāko no šiem korsāriem Frensi

Drēku Elizabete ieceļ bruņinieka godā, kaut gan tas nozīmē atklātu Spā-

nijas izaicinājumu.

Marija Stjūart, kuru Elizabete tura cietumā, ir kļuvusi katoļu acīs

par mocekli, un Fīlips, kas paradis sevi uzskatīt par Eiropas katoļu galvu,
ir beidzot spiests nostāt'es Marijas aizstāvja lomā. Ticis galā ar Portugāli

un viņas neatkarības partiju, Fīlips stājas ciešākos sakaros ar Gīziem un

Anglijas un Skotijas katoļiem. — Fīlips uzdod saviem aģentiem nogalināt

Elizabeti un gatavojas tūliņ pēc atentāta izdošanās iebrukt Anglijā. Nī-

derlandē jau turās gatavībā prāvs spāņu karaspēks, Fīlipa pusē ir slepeni

nostājušies daudzi katoļticīgi lordi. No Londonas izraidītais Mendosa, ko

Fīlips iecēlis par savu sūtni Parīze, ieteic sazvērniekiem nogalināt uzreiz

visus Elizabetes ministrus, lai Anglija paliktu bez valdības. — Panna ir

gatavs uz pirmo Fīlipa mājienu doties pāri kanālim uz Angliju. Pēc Lei-

stera iebrukuma Nīderlandē, starp abām valstīm jau ir faktiski iestājies

kara stāvoklis. — Fīlips aizliedz saviem pavalstniekiem tirgoties ar angļiem

un apķīlā visus angļu kuģus, kas ieradušies Spānijas ostās.

Valsingems ir visu laiku labi informēts par sazvērnieku nodomiem un

Jauj tiem pagaidām pilnu vaļu, lai savāktu smagākus pierādījumus pret

Mariju Stjūart, kuru tas nolēmis iznīcināt. Beidzot ministrs iesniedz Eli-

zabetei plašu ziņojumu. Tā pārbijušies dod ministram plašas pilnvaras,

pilnu rīcības brīvību pret sazvērniekiem un Mariju Stjūart nodod tiesai.

Arī angļu tautā ir izpaudušās valodas par spāņu gaidāmo iebrukumu

un ka Skotijas ķēniņiene ir pret Angliju vērstās sazvērestības līdzzinātāja.—

Tauta prasa spriest intrigantei nāves sodu, un parlaments ar speciālu li-
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kumu pilnvaro Elizabeti tiesāt Skotijas valdinieci. Marija Stjūart sākunū
atsakās stāties Anglijas tiesas priekšā, aizrāda, ka esot suverēnas valsts ķē-
niņiene un tā tad nepakļauta Anglijas likumiem. - Valsingemam beidzot
izdodas pierunāt Mariju stāties tiesas priekšā, apsolot, ka to tiesās tikai for-
mas pec, un ka galu galā viņu attaisnos.

Tiesas priekšā Marija noliedz visus tai uzkrautos apvainojumus, uu

apgalvo, ka pie aģentiem atrastie dokumenti esot viltoti. Viņa redz ka ir

Marija Stjūart jaunībā.

piekrāpta, aizstāvas ar izmisuma enerģiju un runā kā pats teicamākais

advokāts, jo mana, ka šoreiz tai jācīnās par savu dzīvību.

Marijas Stjūart daiļrunība ir veltīga: tiesa 1586. g. oktobrī vienbalsīgi

lemj tai nāves sodu, un parlaments skubina Elizabeti pēc iespējas ātrāk

izpildīt spriedumu. — Kad Londonā izpaužas vēsts par Skotijas ķēniņienes
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notiesāšanu, pilsoņi, gribēdami izradīt savu lojalitāti, sarīko uguņošanu un

baznīcu torņos zvana visi zvani, it kā būtu sajemta liela prieka vēsts.

Marijas Stjūart notiesāšana ir politiskas pašaizsardzības diktēts lī-

dzeklis no juridiskā viedokļa, pats tiesāšanas lakts ir starptautisks skandāls

un nedzirdēta nekaunība, jo Marija ir un paliek neatkarīgas valsts ķēni-

ņiene, kuru Elizabete 18 gadus ar varu turējusi cietumā.

Elizabete vilcinās dot rīkojumu sprieduma izpildīšanai. — Pret sprie-
dumu protestē arī Francijas ķēniņš Indriķis III.; Londonā no Edinburgas

ierodas Jēkaba VI. sūtņi un savukārt iesniedz protestu pret viņu ķēniņa

mātes sodīšanu ar nāves sodu. Elizabete noraida abus protestus kā «ie-

maisīšanos Anglijas iekšējās lietās", bet viņu pašu sāk mākt bailes no ka-

toļu atriebības. Gribēdama tomēr nogādāt savu niknāko pretinieci pie ma-

las un reizē palikt — vismaz ārēji — brīva no atbildības, viņa uzaicina

Marijas sargus nogalināt savu cietumnieci, bet tie atsakās izpildīt šo de-

likāto priekšlikumu. Tad Elizabete nodod pašas neparakstīto nāves sprie-

dumu savam sekretāram Devisonam, lai pēdējais to iesniegtu lorda-kanclera

apstiprināšanai, bet neko nesaka par nāves soda izpildīšanu. — Slepenā pa-

dome liek (1587. g. 8. febr.)- vest Skotijas ķēniņieni uz ešafota. — Elizabete

izliekas, it kā sodīšana būtu notikusi pret viņas gribu, liek apcietināt De-

visonu — tas esot nepareizi izpildījis viņas pavēli, — vairākas nedēļas aiz-

liedz rādīties pilī Berglejam, savam galvenajam padomniekam un slepenās

padomes locekļiem. — Viņa pati staigā sērās, sarīko Marijai lepnas bēres

un izliekas dziļi satriekta un noskumusi.

Marijas Stjūart sodīšana dod Eiropas katoļiem jaunu trumpi pret pro-

testantiem un viņu patreizējo galveno aizstāvi Elizabeti. īsts dusmu tra-

kums pārjem Francijas ligistus, jo Marija Stjūart ir viņu mīluļu Gīzu ra-

diniece.

Gadu vēlāk Anglijai kļūst skaidrs, ka pret viņu tūliņ dosies ceļā kara
ekspedīcija, kuru Fīlips sagatavojis visā klusībā, acu apmānīšanas dēļ pat
ievadīdams ar Elizabeti miera sarunas, šai Fīlipa viltībai ir panākumi:

Anglija nav pietiekoši sagatavojusies aizstāvēties, viņas ķēniņiene ir noti-

cējusi Fīlipa miermīlībai un tagad ar šausmām redz, ka viņai pašai un viņas
valstij draud lielākās briesmas. — Spānijas valdinieks ir šoreiz izrādījies

viltīgāks, nekā visi gudrie Elizabetes ministri.

Anglija būtu pazudusi, ja tai nenāktu talkā vētras, kuras novilcina

«Neuzvaramās armādas" došanos ceļā par veselām sešām nedēļām, šo īso

laiku Anglija prot teicami izlietāt, un ar drudžainu enerģiju steidz bru-

ņoties. Viņai izdodas savākt 60.000 vīru lielu miliciju, pa,r kuļu vadoni ie-

ceļ Leisteru.' Pēdējais tomēr ir vājš kara vadonis un arī viņa milici nav

spāņu veterāņu cienīgi pretinieki. Elizabetes valdībai tai pašā laika ienāk

drošas ziņas, ka spāņu desantam izkāpjot malā Anglijā, ķersies pie iero-

čiem arī pašu zemes katoļi.

Vienīgā Anglijas cerība tagad ir un paliek viņas flote, bel ķēniņiene

sava skopuma dēļ ir vilcinājusies būvēt jaunus kara kuģus, un visu 34 kara

kuģu kopējais tilpums ir tikai 12.000 tonnas. — Valdībai nāk talka puti

tauta, — pilsētas un privāti ļaudis, kuri redz, ka viņu dzimtenei draud bojā

iešana. Vienīgi no privātiem ziedojumiem pāris mēnešos uzbūvē I ī kara

kuģus, kurus nodod valdības rīcībā. Šie karakuģi ir mazāki nekā -paņu

galeoni, bet angļi ir teicami jūrnieki un daudzi no tiem jau pieradu*! veikt

spāņus savās pirātu gaitās. Angļi labi pazīst arī vētrainos Lamanša un

Ziemeļjūras ūdeņus, kas gandrīz sveši spāņu kuģiniekiem.
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..Neuzvaramās armādas" bojā iešana (sk. nod. „Fīlips IV) nozīmē Spā-

nijas slavas rietu un Anglijas iestāšanos Eiropas pirmo lielvalšķu saimē. —

Pie šīs uzvaras, par kuru angļiem jāpateicas arī Ziemeļjūras vētrām un ne-

gaisiem, pašai Elizabetei ir ļoti maz nopelnu: Anglijas uzvara viņas cīņā

pret vareno Spāniju ir pašas angļu tautas un sevišķi viņas jūrnieku darbs.—

Pati ķēniņiene ir drīzāk traucējusi savu tāļredzīgāko valstsvīru, piem. Se-

sila un Valsingema politiku ar savu mūžīgo vilcināšanos un untumiem. —

Reti kad viņa ir izvedusi kādu plānu līdz galam, parasti sperdama trīs so-

ļus uz priekšu un divus vai arī visus trīs atpakaļ. Šī ķēniņienes nenoteik-

tība bieži dzen viņas ministrus izmisumā. Viņa reti kad ir pildījusi dotos

solījumus, reti kad jēmusi vērā ministru uzskaitītos faktus un elementārāko

loģiku. Savus draugus viņa neskaitāmas reizes atstājusi ķezā, piem. Sko-

tijas lordus — protestantus un Nīderlandes revolūcionārus. — Viņa ir sko-

pa, kad jāizdod nauda valsts aizsardzības nolūkiem, un izšķērdīga, apbal-

vojot savus favorītus, tiem bagātīgu roku dāvinādama konfiscētās katoļu

un viņu baznīcas zemes un visādus monopolus. — Apbalvodama lišķus un

nelgas, tai pašā laikā mierīgi ļauj saviem uzticamākiem ministriem no pašu

līdzekļiem segt nepieciešamākos uzdevumus tādās reizēs, kad jebkura vil-

cināšanās var kļūt bīstama valsts eksistencei. — Pats Viljams Sesils (vēlā-

kais grāfs Berglejs) un Elizabetes drošības sargs Valsingems ir bijuši

spiesti ieķīlāt vai pārdot savas muižas, lai segtu savu resoru steidzīgākos

izdevumus. — Bieži vien Anglijas politika šai laikā cieš neveiksmes tikai

tāpēc, ka valsts vīri nevar dabūt no skopās ķēniņienes vajadzīgos lī-

dzekļus. — Viņa negrib dzirdēt nekādas pretrunas un vēlas, lai augstmaņi

runātu ar viņu ceļos nometušies. Tikai tie ministri prot noturēties savās

vietās, kuri lišķīgi atzīst savus nopelnus par ķēniņienes nopelniem. Vietā

un nevietā viņa mēdz atsaukties uz savu varu, kas esot „no Dieva žēlastī-

bas", un ka Dievs viņai esot iedvesis to vai citu soli, kuru patiesībā ir spē-

ruši

'

viņas ģeniālie ministri. Viņa negrib dzirdēt par savu

nopelniem un viņu arī neinteresē, kas valdīs Angliju pēc viņas na*es. £1 ■■

valdiniece, kurā varas kāre dominē pār visām jūtām un prata loģiku, grib

būt un mūžam palikt Anglijas slavas degpunktā, grib būt varmākā ķēni-

ņiene, kas jebkad sēdējusi Anglijas tronī. Viņa mīl rādīties tautai iz-

meklētā reti krāšņā tērpā un tura sevi par vienu no Eiropas lielākajam

skaistulēm. Jau pārdzīvojusi 60. dzimšanas dienu, viņa joprojām ģērbjas

kā jauna meitene, un nevien ministri, bet arī ārvalšķu diplomāti un ķē-

niņi var dabūt Elizabeti savā pusē, ja prot veikli glaimot un apbrīnot viņas

novītušo daiļumu, cildināt Elizabetes gudrību un salīdzināt to ar

debesīm, kura apgaismo un silda visu pasauli. - Lišķi panāk vel vairāk ja

cenšas ķēniņienei dzirdot nonievāt tā laika Eiropas slavenākās daiļavas (sai

glaimošanas speciālitātē nepārspējams meistars ir bijis viltīgais Francijas

Indriķis IV.).
Elizabete ir īsts sava laikmeta bērns, viņa nevien prot teicami šaut,

jāt, un vajadzīgā brīdī rast asprātīgas atbildes, bet prot arī lamāties kā

vecs kapteinis un alus dzeršanā var sacensties ar katru jomenu. Un tomēr

šī ķēniņiene, kura mums liekas tik zemiska un sīkumīga, ir viena no lie-

lākajām Anglijas valdiniecēm. Viņa ir palīdzējusi protestantismam uzva-

rēt nevien Anglijā, bet arī noturēties kājās Eiropas cīņu laukos. — Ars.Eli-

zabeti Anglijai sākas jauns iekšēja spēka un labklājības laikmets; valdot

šai ķēniņienei, ir likti Anglijas vēlākās varenības pamati. — Elizabetes ne-

noteiktā politika pa lielākai daļai ir viņas miermīlības sekas, un šai ziņā
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ķēniņiene tikai cenšas izdabāt savas tautas vairākumam.— Miers ir XVI. g. s.

Anglijas ideāls, jo ārējo un iekšējo karu viņas tautai ir gan, un tā ilgo-
jas pēc mierīga darba un materiālas labklājības. — Enerģiskiem un uzjē-
raīgiem ļaudīm, kuri nejūtas visai ērti šai miermīlīgajā atmosfairā, ir at-

vērts plašs darba lauks ārpus Anglijas robežām — pīrātu gaitas, kolonijas
un jaunu tirgu un tirdzniecības ceļu meklēšana. Zem šīs ķēniņienes plaukst
Anglijas tirdzniecība un nacionālā bagātība vairojas acīm redzot. Sevišķi
tas sakāms par tām aprindām, kurām ir līdzrunāšanas tiesības politikā. —

Viņa atceļ labības eksporta aizliegumu un ar to dod jaunu impulsu zemko-

pības uzplaukumam Anglijā. — Tai pašā laikā, kad Eiropas kontinenta

tautas noasiņo ticības, dinastijas un citos karos, Anglijā valda miers un

labklājība, un angļu tauta šo labklājību gluži dibināti ieskaita uz savas

~jaunavīgās" ķēniņienes nopelnu konta. — Maz rēķinādamās ar augstmaņu

un ministru domām, Elizabete tomēr uzmanīgi vēro, ko saka par to vai

citu viņas soli pati tauta. Protams, tautas jēdzienu te nevajaga saprast

viņa tagadējā nozīmē: Elizabeti neinteresē, ko saka no zemes padzītais zem-

nieks un bez darba palicis amatnieks; viņa rēķinās tikai ar to tautas daļu,
kurai ir politiskas tiesības, t. i. ar turīgajām laucinieku un pilsētnieku ap-

rindām. — Visumā jemot viņa ir humāna valdiniece un parasti mēģina iz-

palīdzēties maigākiem varas līdzekļiem arī tais gadījumos, kur cits būtu

devis bendēm darbu. Viņas populāritātes pamats ir pa daļai arī tas, ka šī

valdiniece rīkojas visai saudzīgi ar tautas naudu, un tai pašā laikā, kad

citu Eiropas valšķu valdinieki nesamērīgi lieliem nodokļiem parasti nove-

duši savus pavalstniekus pie übaga spieķa.

Šīs ķēniņienes politika ir untumains absolūtisma un populāritātes
meklējumu maisījums, bet dominē pēdējais elements. Viņa mēģina justies ne-

atkarīga no parlamenta gribas, mīl izrāt neatkarīgos deputātus un ne viens

vien no tiem ir dabūjis iepazīties ar cietumu. — Un tomēr viņa vairās sa-

nākt ar parlamentu nopietnā konfliktā un teicami prot atšķirt patieso tau-

tas gribu no parlamenta patreizējās majoritātes mainīgā viedokļa. — Par-

laments savukārt runā ar ķēniņieni visai pazemīgu valodu, bet negrib sa-

šaurināt viņai par labu savas kompetences robežas, aizstāv savu locekļu ne-

aizskaramību un protestē pret ķēniņienes mēģinājumiem rīkoties patstā-

vīgi tais jautājumos, kur nepieciešama tautas pārstāvju piekrišana. De-

putāti bieži aizrāda ministriem, ka tas un tas valdības solis runājot pretim

konstitūcijai, un ķēniņiene parasti piekāpjas.

Ar laiku parlamenta iespaids pamazām aug un deputātu starpā sāk

jemt virsroku dēmokratisks protestantu gars, sevišķi starp lauku muiž-

nieku un pilsētu deputātiem, kuriem apakšnamā ir vairākums. Starp šiem

parlamentāriešiem ir daudz pūritāņu un parlaments Elizabetes mūža beigās
jau sāk runāt drošāku un neatkarīgāku valodu. Parlaments, kurš valdot

abiem pirmajiem Tjūdoriem ir spēlējis visai nožēlojamu lomu, tagad tiecas

atgūt savas likumīgās tiesības. Puritāņi, kurus Elizabete agrāk vajājusi
vēl niknāk nekā katoļus, tagad ir kļuvuši par visai bīstamu spēku. Viņi
ir arī lielās XVII. g. s. angļu revolūcijas faktiskie izvedēji, — tautas tie-

sību sargi pret Stjūart tedencēm kļūt par absolūtiem valdiniekiem.

Elizabetes laikmets ir reizē angļu tautas vidus šķiru uzplaukuma laiks.

Šo šķiru piederīgo skaits, politiskais svars un labklājība vairojas acīm-

redzot un aristokrātija sāk mērot visai skaudīgiem skatiem pilsoņu turību.
Anglijas sabiedrībā plūst iekšā jauns elements, kura vara vairojas neti-

cami ātrā tempā.



Joprojām iet savu gaitu atsevišķu šķiru sociālā stāvokļa pārveidoša-
nās uz jauniem, naudas saimniecības iespaidotiem pamatiem. — Garīdz-

nieku kārta ir zaudējusi savus lielus īpašumus, un anglikāņu baznīcas ab-

solūtā atkarība no ķēniņienes nevairo šīs baznīcas populāritāti. Dižciltīgie
ir iekrituši parādos, tirgotāji uzpērk viņu muižas, un izputējošo augstmaņu
dēli vairs nekautrējas precēt līgavas no pilsoņu kārtas, ja vien tam ir

smags pūrs. — Vidus šķiras apzinās savu spēku; angļu jūrnieki un tirgo-

tāji ir uzjēmības pilni, un viņu veikalos kā kompanjoni tagad labprāt pie-
dalās arī muižnieki Tirgotāju savienības laikus sūta savus kuģus uz Ori-

enta zemēm, liek tiem izbraukāt Baltijas jūru, nodibina tirdzniecības saka-

rus ar Krieviju, un Anglijas vadmala parādās Volgas baseina un Persijas

Viljams Šekspīrs

tirgos. Viena pēc otras dibinās Turcijas tirdzniecības kompānijas,
izvēlas par darba lauku to vai citu aizjūras zemi. Angļu jūrnieki izbrauka

Ziemeļ-Amerikas austrumu piekrastes ūdeņus, velti meklēdami ceļu uz

Kluso okeānu, un ikgadus vairojas to Anglijas kuģu skaits, kuri dodas uz

Gvinejas piekrasti pēc vergiem, lai tos ar lielu peļņu pārdotu spāņu un por-

tugāļu plantātoriem Jaunajā pasaulē. — Anglijas jūras tirdzniecība, kuru

centies sekmēt jau Indriķis VIII., plaukst acīmredzot, un Elizabetei izdo-

das vest galā darbu, kuru viņas tēvs atstājis nepabeigtu: viņa likvidē

Hanzas lielās privilēģijas Anglijā, kuras ir tik ilgi turējušas šo valsti saim-

nieciskā un financiālā atkarībā, un aug un plešas plašumā uz visām debesu

pusēm. Uz Londonu pārceļas Anglijas lielākās kuģniecības un tirdzniecī-

bas firmas, baņķieri un augļotāji, un krogu, prostitūtu un zagļu te ir gandrīz

tikpat daudz, kā visā pārējā Anglijā kopā-
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Anglijas kuģniecības uzplaukuma sākums nav nekāds gaišais un ir
uz juras laupītāju gaitām dibināts. Ar valdības ziņu un atļauju un gandrīz
vai uz paju sabiedrību pamatiem piekrastes pilsētās organizējas pirātu
eskadras, un izbraukuši jūrā, angļu kuģinieki uzskata visu pārējo tautu
jūrniekus par stāvošiem ārpus likuma. Velti protestē kaimiņvalstis; Eli-
zabete izdod likumus pret jūras laupītājiem no pašas pavalstnieku vidus tikai
vārda pēc, ar labpatiku vērodama, ka angļu kuģi atgriežas atpakaļ dzim-

tenes ostā ar bagātām kravām, un ne ķēniņiene, nedz viņas ierēdņi netaujā,
kādā ceļā iegūtas šīs bagātības. — Sevišķi cītīgi medī angļi katoļticīgo tautu

kuģus, un pēc katra veiksmīga brauciena pateicas Dievam, kad tas viņiem
devis iespēju iedzīvoties „uz Baala kalpu rēķina". Pate Elizabete ar lie-

lām summām piedalās pīrātu kuģu izrīkošanā un kāri sajem savu peļņas
daļu. Viņa iet savā mantrausībā vēl tāļāk un iegulda lielas summas —

vergu tirdzniecībā, kas kļuvusi daudzām Anglijas labāko aprindu ģimenēm
par labklājības pamatu. Angļi sāk sevi uzskatīt par Dieva izredzēto tautu,

pateicas Dievam par katru notvertu un pēc izlaupīšanas līdz ar eķipažu no-

gremdētu Spānijas kuģi, un katru simtu nabaga nēģeru, kuru ir izdevies

laimīgi nošķūtēt pāri Atlantijas okeānam. Viņi tic, ka Dievs kara gaitās
un arī veikala operācijās turās savējo t. i. angļu pusē un dod tiem iespēju
iedzīvoties uz katoļu un pagānu rēķina.

Aug arī citu, mierīgāku profesiju ienesība; sevišķi tas sakāms par

zvejniecību. No Nīderlandes provincēm padzītie protestanti bariem nāk

uz Angliju un māca angļiem intensīvākas darba metodes rūpniecībā, māca

aust teicamākus vilnas un linu audumus; Nīderlandes ēmigrantu kapitāli

atdzīvina Anglijas rūpniecību un tirdzniecību, visās valsts malās dibinās

jaunas fabrikas.

Veco agrārvalsti XVI. g. s. beigās ir grūti pazīt. — Lielo zemturu vietā

par Anglijas raksturīgākajiem pārstāvjiem tagad ir kļuvuši tirgotāji un

jūrnieki. —

Laucinieku zemāko kārtu stāvoklis tai pašā laikā nelabojas, un ir tik-

pat slikts kā agrāk. Anglijas materiālais uzplaukums iet zemākajām šķi-

rām secen un nāk par labu tikai turīgajai nācijas daļai, kuru valdība vi-

sādi protežē. Elizabetes laikā ieved cietu algu tarifus, tādā kārtā atdodot

strādniekus pilnīgai uzjēmēju izmantošanai. Strādnieki diezgan bieži mē-

ģina dumpoties, bet šiem mēģinājumiem nav panākumu: parlamentā sēž

mantīgo šķiru pārstāvji, un valdība un parlaments ir vienis prātis, ka ba-

gātie drīkst nabagos izmantot. Laukstrādnieku stāvoklis kļūst ļaunāks nekā

agrāk un darba algas, vērojot pēc produktu cenām, ir kritušas vairāk nekā

divkārtīgi, salīdzinot ar XV. g. s. Zemnieki un pilsētu amatnieki pamazām

kļūst par proletāriešiem.

Elizabete ir Anglijas buržuāzijas labklājības nodibinātāja; zemāko

kārtu stāvoklis kļūst ļaunāks, un visai spīdošs nav arī aristokrātijas stā-

voklis, kā to liecina daudzās lordu sazvērestības un viņu brāļošanās ar

ārzemju katoļiem. Anglijas buržuāzijai ir arī vislielākie nopelni pie uz-

varām, kufas Anglija šai laikā gūst pār saviem ienaidniekiem visās malās;

angļu buržuāzija XVI. g. s. nosargā Anglijas neatkarību un, protams, prasa

sev lauvas daļu. Nostiprinājusi savu stāvokli, Anglijas buržuāzija XVII.

g. s. iet vēl tālāk un uzsāk cīņu pret ķēniņa varas absolūtismu; šīs cīņas

tuvuma pirmās pazīmes, kā redzējām, ir manāmas jau Elizabetes pēdējos

mūža gados.
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XI. g. s. angļu nācijas lielie panākumi dod ļoti spēcīgu impulsu ari

tautas gara dzīvei. Uzplaukst īpatnēja un krāšņa nacionāla literātūra, kuras

pionieris ir Edmunds Spensers ar savu allegorisko epu „Feju ķēniņiene",
kurā zem feju valdinieces Glorianas vārda viņš apdzied Elizabeti un cildina

tās daiļumu (ķēniņienei šai laikā ir aiz muguras vairāk kā 50 gadi). —

Elizabetes laikmetā dzimst arī angļu drāma. 1576. g. nodibinās pirmais

patstāvīgais teātris, ap kuru grupējas drāmatiķi: Grīns, Beaumonds, Fle-

čers, Ben Džonsons. Visus viņus apēno Šekspīrs, Anglijas lielākais drā-

matiķis, viens no Eiropas ģēnijiem un dedzīgs Anglijas patriots, kas at-

bur savos darbos agrāko laiku varoņtēlus un raksta reti krāšņā un iz-

teiksmes pilnā valodā. Viņš ir nacionālists un protestants no galvas līdz

papēžiem, un vēro pagājušo laikmetu cilvēkus un notikumus, skatīdamies

uz tiem caur sava laikmeta brillēm. Viņa vēsturiskās drāmas tam sagādā

ārkārtīgi lielu populāritāti un angļu tauta ar viņa palīdzību mācās mīlēt

teātri: XVII. g. s. sākumā Londonā un viņas priekšpilsētās jau darbojas

veselas vienpadmit skatuves. Šis laikmets pats par sevi ir pilns drāmatisma,

un visu tautas spēku sastrindzinājuma, tāpēc arī saprotams, ka viņā varēja

uzplaukt tik grandioza literātūra.

XVI. g. s. Anglija ir bagāta nevien lieliem rakstniekiem, bet arī lie-

liem valsts vīriem, dēkaiņiem un jūru klejotājiem. Viens no tipiskākajiem
šī laikmeta vīriem ir Valters Ralejs (Rolī), pīrātu varonis, zinātnieks un

dzejnieks vienā personā. Lordu Bergleju un viņa draugu un darba biedri

Valsingemu mēs minējām jau agrāk. Pirmais no tiem veselus 40 gadus
ir bijis pirmais Elizabetes ministrs. Viņa pēdās cenšas staigāt tā dēls

Roberts Sesils. Eduards Kuks, Elizabetes padomnieks, ir XVI. g. s. slave-

nākais jurists, un tāpat arī Bekons, šis sava laika enciklopedists. — Vis-

tuvākais ķēniņienei no galma ļaudīm ir grāfs Esekss, Leistera padēls un

viņa pēcnācējs intimo pakalpojumu lietās pie vecās ķēniņienes. (Ši val-

diniece, līdzīgi Katrinai 11., arī vecuma dienās ir bijusi liela vīriešu glāstu

cienītāja). Starp Elizabeti un jauno Eseksu nodibinās sakari, kaut gan

ķēniņiene pēc viņas gadiem drīzāk derētu grāfam par vecmāmiņu, nevis

mīļāko. Esekss ir jauneklis, kura galva vienmēr pilna grandiozu plānu;

viņš grib izlietāt savu stāvokli šo plānu reālizēšanai, grib uzsākt nāves

cīņu pret Spāniju un uzbrukt viņas pozīcijām Jaunajā pasaulē, sacelt pret

spāņiem kājās viņu verdzinātos indiāņus. Šiem plāniem stājas ceļā vecais

apdomīgais Berglejs, bet jaunais Esekss uzvar veco valsts vīru. — Tēva

naidu pret uzpūtīgo favorītu manto Bergleja dēls, jaunais valsts sekretārs

Roberts Sesils. Puritāņi un armija turās Eseksa pusē un uzskata viņu

par savu vadoni. Viņš paliek uzpūtīgs un vairs neizrāda agrāko cieņu

savai sirmajai mīļākai; viņš tic, ka Elizabetes mīlestība nekur nepazudīs

un sāk izturēties pret viņu vēsi un skarbi, dziļi aizvainodams pašmīlīgo

valdinieci. Augstais stāvoklis ir apreibinājis Eseksam galvu, un viņš vairs

nerēķinās ne ar vienu valsts vīru, ticēdams, ka tauta un armija vienmēr

būs viņa pusē. Plaisa grāfa un Elizabetes starpā kļūst arvienu dziļāka;

favorīts nekautrējas galminiekiem dzirdot zoboties par vecās ķēniņienes

mīlestību, un pakalpīgas mēles ar uzviju atstāsta šīs zobgalības Eliza-

betei. Valdiniece grib darīt tenkām galu un meklē iemeslu Eseksa aizda-

būšanai projām no Londonas. Šo izdevību viņai dod jauns īru dumpis,

kura dalībnieki iznīcina angļu armiju un sagrābj savās rokās gandrīz visu

Īriju. Ķēniņiene 1599. g. dod Eseksam jaunu armiju, kuras priekšgala tam

jādodas apspiest īru nemiernieki. Esekss negribēdams pošas ceļā, jo pa-
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redz, ka viņa prombūtni tā ienaidnieki mēģinās izlietāt sevis labā. Viņš
steidzas noslēgt ar dumpiniekiem pamieru, piejemdams gandrīz visas īru

prasības, pamet savu armiju un steidzas atpakaļ uz Londonu. Ķēniņiene
liek to apcietināt un nodod „zvaigžņu palātas" tiesai, kura atceļ grāfu

no viņa amatiem un piespriež tam mājas arestu. Esekss sāk sazināties

ar Skotijas Jēkabu VI., un meklē sev domu biedrus starp lordiem un Lon-

donas pilsoņiem. Tad viņš nolemj likt visu uz spēli un bruņotu pava-

doņu priekšgalā jāj pa Londonas ielām, aicinādams tautu uz sacelšanos;

Londonas pilsoņi tomēr neceļ godkārīgā grāfa dēļ barikādes, un viņš ir

spiests padoties ķēniņienes sūtītiem kareivjiem. Tautas simpātijas jopro-

jām ir grāfa pusē, un ķēniņiene nolemj atsvabināties no godkārīgā favorīta.

Tiesa viņam kā dumpiniekam piespriež nāves sodu un Elizabete pēc dažu

dienu ilgas vilcināšanās apstiprina spriedumu. Divas nedēļas pēc neveik-

smīgā sacelšanās mēģinājuma grāfs Esekss kāpj uz ešafota. — Sabiedrī-

bas pārliecība tomēr ir tā, ka grāfs miris nevainīgs.

Elizabete pamazām sāk zaudēt angļu tautas simpātijas. Kļūst stip-
rāka arī parlamenta opozicija, sāk pūst jauni, brīvāki un neatkarīgāki

vēji. Apakšnams sāk protestēt pret monopoliem un lielajām tirdzniecības

privilēģijām, kas piešķirtas ķēniņienes favorītiem un galmniekiem. Par

monopoliem ir pārvērsta nevien luksus priekšmetu, bet arī sāls, ādu un

ogļu tirdzniecība; monopoliem apbalvotie iedzīvojas uz tautas rēķina, do-

dami tai sliktu preci par augstām cenām.

Elizabete mūža beigas ir spiesta soli pa solim piekāpties tautas priekšā
un nodod parlamenta kompetencē daļu no savām agrākajām prērogatīvām.

Pa to laiku Īrijā atkal sākušās jaunas cīņas un spāņi sūta ticības

brāļiem palīgā ekspedīcijas korpusu. Izrādās, ka Eseksam ir bijusi tais-

nība un ka miera starp Spāniju un Angliju nav un nevar būt. Spāņu

ģenerālis Agilars ierodas Īrijā ar saviem veterāņiem un aicina īru katoļus

uz svēto karu. īri ir jau paspējuši noasiņot, un spāņiem šoreiz ir maz

kara talcinieku; angļu armija drīz piespiež spāņus ēvakuēt Īriju.

Elizabete nolemj mūža beigās uzsākt izšķirošo cīņu pret Spāniju, ko

tai ieteicis tas pats Esekss, un meklē sev sabiedrotos. Viņa sauc talkā

Franciju un Venēciju, liek tām priekšā kopīgiem spēkiem uzbrukt Spānijas

piederumiem Itālijā un Pirenēju pussalā, un atsvabināt Portugāli no ūnijas

ar Spāniju. Kā Francija, tā arī Venēcija atsakās piedalīties Elizabetes plā-

nos, — Eiropa arvien mazāk sāk rēķināties ar veco ķēniņieni. Ar viņu.

taisnību sakot, maz vairs rēķinās arī pašas ministri, kuru galvenais mērķis

tagad ir — laikus iegūt Skotijas Jēkaba — Anglijas troņa mantinieka lab-

vēlību, jo Elizabetei vairs nav tālu 70-tais mūža gads.

Visu atstāta, zaudējusi tautas simpātijas un redzēdama, ka viņas laiks

jau aiztecējis, Elizabete sāk gremdēties atmiņās; visur viņai seko Eseksa

asiņainā ēna, tā vīra tēls, kuram bijusi veltīta viņas vecuma dienu mīle-

stība. Viņa slīkst asarās, dienām ilgi neēd, atsakās piejemt ārsta parak-

stītas zāles, un naktīs viņai nenāk miegs. Palikusi jau bez valodas, viņa

aicina pie sevis padomniekus un zīmēm rāda, ka Skotijas ķēniņš Jēkabs

lai esot viņas mantinieks.

Elizabete mirst 1603. g. 3. aprilī, un veselus 45 gadus ir bijusi Angli-

jas ķēniņiene.
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X. Dānija

Kristiāns 11.. kura laika Dānijā zaudē Zviedriju, ir augstmaņu ienaid-

nieks un pilsoņu un zemnieku draugs, vispusīgi izglītots, enerģisks, bet loti
straujas dabas, atriebīgs un cietsirdīgs valdinieks. Viņš tiecas pēc abso-

lūtas varas, līdzīgi XVI. g. s. Eiropas valdiniekiem, un tāpat kā citi abso-

lūtisma karotāji mēģina izlietāt zemākās šķiras cīņai pret augstmaņiem un

garīdzniekiem. Zemnieki un pilsoņi viņu dievina, augstmaņi ienīst un

beidzot lūko gāzt viņu no troņa, piedāvājot pēdējo viņa tēvocim, Holštei-

nas-Gotorpas hercogam Frīdricham. Dumpīgajiem muižniekiem piebiedro-
jas ari Libekas pilsēta, jo ķēniņš ir ierobežojis Hanzas privilēģijas par labu

pašu dāņu tirgotājiem. Ķēniņš apjūk, kaut gan zemnieki un pilsoņi turās

viņa pusē. Kā bēglis viņš atstāj savu zemi un dodas trimdā uz Vāciju.

Dānijā un Norvēģijā sāk valdīt kā ķēniņš hercogs Erīdrichs, muižnieku-

uzvarētāju kandidāts. — Astoņus gadus vēlāk Kristiāns ierodas Norvēģijā
ar vācu kara pulkiem un vācu floti, un mēģina atkal tikt par ķēniņu, bet

viņam nav laimes. Frīdrichs viņu ievilina slazdos un liek apcietināt, kad

Kristiāns ierodas Dānijā vest miera sarunas. Dāņi sajem gūstā savu bijušo

ķēniņu un viņš smok 28 gadus ilgi apcietinājumā, līdz savai nāves stundai.

Pēc Kristiāna 11. gāšanas zemnieku stāvoklis kļūst vēl ļaunāks. Pa-

mazām sāk ieviesties arī reformācijas idejas, sevišķi starp pilsoņiem. Ķē-

niņš Frīdrichs ir ticis tronī nevien ar aristokrātijas, bet arī ar bīskapu

palīdzību un devis solījumu sargāt katoļu ticību. Šo solījumu ķēniņš to-

mēr netur un arī daļa augstmaņu pāriet reformācijas piekritēju lēģerī,

cerēdami iedzīvoties uz baznīcas zemju rēķina.

Frīdrichs mirst 1533. g. un augstmaņi un bīskapi ilgi nevar atrast

tronim piemērotu kandidātu. Daži grib celt par ķēniņu Frīdricha vecāko

dēlu Kristiānu, bet tam pretojas bīskapi, jo princis ir Lutera mācības

piekritējs. Pilsoņi un zemnieki beidzot saceļ dumpi, gribēdami celt atkal

ķēniņa godā Kristiānu 11., kurš smok cietumā.

Sākas anarehija. Zemniekiem un pilsētu dumpiniekiem nāk talkā

Libeka, kura cer izmantot gadījumu un atgūt savu agrāko iespaidu Ziemeļ-

Eiropā. Kristiāna 11. piekritēji un Libekas kara pulki sākumā jem virs-

roku; un viņu vadonis, Oldenburgas grāfs Kristofors, iekaro gandrīz visu

Dāniju un spiež iedzīvotājus viņam zvērēt uzticību, kā jaunajam Dānijas

ķēniņam. Bīskapi, kas līdz tam pretojušies prinča Kristiāna kandidātūrai,

piekāpjas, un tagad Dānijai ir divi ķēniņi, kuru starpā sākas cīņa uz

dzīvību un nāvi. Kristiāna 111. kara pulki iejem ar joni Ālborgas pilsētu,

kurā nostiprinājies Jitijas zemnieku vadonis Klements Skipers, ar vairā-
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kiem tūkstošiem dumpiniekiem (visa Jitija šai laikā atrodas zemnieku varā,

kuri dedzina muižas un pilis, un ir veikuši vairākās kaujās savus kakla

kungus). Cīņā krīt 2000 zemnieku; pašu Skiperu uzstiepj uz moku rata.

Ticis galā ar zemniekiem, Kristiāna 111. ģenerālis Rancavs iet preti

Libekas kara pulkiem un veic tos kaujā. Libekai nav laimes arī Dānijai

pakļautajā Skonijā, kur pret uzpūtīgo republiku nostājas nevien dāņi, bet

arī zviedri. Dāņu admirālis Skrams tai pašā laikā iznīcina Lībekas kara

floti. Beidzot ir spiesta kapitulēt arī Kopenhāgena, pēc ilgas un varonī-

gas pretošanās, kurā pilsētas aizstāvji jau paspējuši apēst suņus un kaķus.

Ķēniņam padodas arī Norvēģija, un pēc triju gadu ilgas cīņas Kristiāns 111.

ir guvis virsroku nevien pār savu sāncensi un Libekas pilsētu, bet arī

paša apakšniekiem — pilsoņiem un zemniekiem.

Zemnieku un pilsoņu stāvoklis paliek ļoti grūts, jo ķēniņš viņus jo-

projām uzskata par saviem ienaidniekiem, bet muižniekus apbalvo jaunām

privilēģijām uz pārējo kārtu rēķina. Libekai šī kara zaudēšana ir briesmīgs

sitiens, nO kura viņa nekad vairs nav spējusi atspirgt: ziemeļu ķēniņvalstis
raisās vaļā no Hanzas saimnieciskās virskundzības un viņiem nāk talkā

liollandieši, kuru kuģi arvienu biežāki apmeklē Baltijas jūras ūdeņus.

1536. g. sanāk saeima, kura nolemj slēgt klosterus un turpmāk noturēt

Dānijas baznīcās dievkalpojumus pēc Lutera mācības. Ķēniņu pasludina

par Dānijas baznīcas galvu un viņa īpašumā pāriet viss vairums klosteru

un baznīcas zemju; nelielu daļu atstāj arī skolu, universitātes un slimnīcu

uzturēšanai. Vecos katoļu bīskapus atcel no amata un viņu vietā stājas

reformācijas priesteri. Kristiāns Pedersens pārtulko bībeli dāņu valodā

un kļūst par dāņu nacionālās literātūras nodibinātāju. Kristiāns stiprina

savu varu uz muižniekiem un dod tiem lēņos katoļu baznīcai atjemtās

muižas, ļaudams saviem jaunajiem leimaņiem pēc patikas izmantot zem-

niekus.

No tēva mantotās Holsteinu un Šlezvigu Kristiāns 111. sadala savu

jaunāko brāļu starpā, un viens no viņiem (Ādolfs) paliek par Gotorpas

hercogu nama dibinātāju. (Šai dinastijai vēlāk lemts spēlēt lielu lomu

Ziemeļ-Eiropas vēsturē).

Pēc Kristiāna 111. nāves (1559. g.) Dānijā sāk valdīt viņa dēls

Frīdrichs IL; kopā ar Holšteinas un šlezvigas hercogiem viņš uzsāk karu

pret ditmaršiem (vācu brīvzemniekiem Holšteinas rietumu piekrastē) un at-

maksā tiem neveiksmi pie Hemmingstetas. Brīvie ditmarši ir spiesti palikt

par Holšteinas apakšniekiem. Frīdrichs 11. grib atjaunot arī Dānijas virs-

kundzību pār Zviedriju un nostiprināties sabrukušās Māras valsts zemēs,

uz kurām pretendē arī krievi, poļi un zviedri. Starp Dāniju un Zviedriju

izceļas t. s. «septiņu gadu karš" (1563.—1570. g.). Frīdricha brālim Mag-

nusam kādu laiku klausa Sāmsala un Ventspils un Aizputes apriņķi. — Karu

dāņi un zviedri ved savā starpā ar briesmīgu niknumu, un viņu radītais

naids šķiļ- abas tautas vairāk kā divus gadu simteņus. — Karā gūst jaunus

laurus sirmais dāņu karavadonis Rancavs, kas sakauj Hallandes provincē

trīs reizes lielāko zviedru armiju. Uz jūras šai pašā laikā gūst slavu dāņu

admirālis Trolle, kas iznīcina zviedru floti pie Elandes salas. (Kaujā ievai-

nots, viņš neļauj pārsiet savas rētas, pirms nav pārsieti ievainotie kareivji,

un mirst no vāšu drudža.) Pēc Trolles nāves zviedri sāk gūt jūras cīņās

virsroku, un ilgais karš abu kaimiņvalšķu starpā beidzas v/ status quo ante

pamatiem.
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Pēc šī kara pār Dāniju nāk miera laikmets: Frīdricham ar ministru

Okses palīdzību izdodas savest kārtībā valsts finances. Ķēniņš palielina
nodevas kuģiem, kas brauc cauri Zunda šaurumam, un savu prasību pa-

stiprināšanai cel pi e Zunda stipru cietoksni Kronborgu. Dānija kļūst par

Baltijas jūras valdinieci un spēlē izcilu lomu Eiropas politikā. (Frīdricha
iaikā dzīvo slavenais astronoms Ticho dc Brahe un Anders Vedels, slave-

nais dāņu vēsturnieks.)

Troņa mantiniekam Kristiānam ir tikai II gadi, kad mirst viņa tēvs:

kā jaunā ķēniņa aizbildņi sāk valdīt 4 augstmaņi, 20 g. vecumā Kristiāns IV.

jem valdības grožus pats savās rokās un vada Dānijas likteņus līdz pašām

30 gadu kara beigām (1588—1648). Kristiāns IV. ir savā ziņā rada vārda

Kristians IV.

brālim Kristiānam 11; viņš ir tik pat apdāvināts kā Stokholmas asins pirt-

sarīkotājs, arī svaidīgs un nepastāvīgs savos lēmumos, un tik pat populārs

zemākajos tautas slāņos. Viņam tomēr ir lielākas valdinieka dāvanas un

vairāk saprašanās finanču lietās, un tāpēc arī viņa valdīšanas laika sāku-

mā — kad ķēniņš vēl nav iestidzis savos nelaimīgajos karos, — Dānijas lab-

klājība atrodas ziedošā stāvoklī, valstī dibinās daudzas jaunas pilsētas.

Dānijā un Norvēģijā ķēniņš ceļ lepnas pilis, baznīcas, kazarmes un preču

noliktavas. Dānijas karaflote kļūst par stiprāko Ziemeļ-Eiropā. Sekodams

Hollandes, Francijas un Anglijas priekšzīmei, Kristiāns IV. visiem līdzekļiem

cenšas veicināt Dānijas ārējo tirdzniecību, skubina bagātus tirgotājus di-

bināt kompānijas sakaru uzturēšanai ar aizjūras zemēm, — Rietum-Indiju
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un Ameriku, un dāvina uzjēmīgiem ļaudīm tirdzniecības monopolus. Viņš

tīko pēc kolonijām un iegūst atbalsta punktu Trankvebarā (Indijas dienvi-

dos). Dāņu kuģi atkal izbraukā Grenlandes piekrastes ūdeņus, un tirdznie-

cībai ar turienes eskimosiem dibinās jauna kompānija. — Kopenhāgenā sāk

celt daudzas fabrikas; universitātē lasa daudzas lekcijas profesori, kuru

vārdi pazīstami visā Eiropā. Tautas labklājība iet lieliem soļiem uz priek-

šu. — Kristiāna IV. valdīšanas pirmais posms pieder pie spožākajiem laik-

metiem Dānijas vēsturē.

Tad ķēniņš sāk meklēt kara dēkas: sekodams tēva priekšzīmei, viņš
atkal sāk karu ar Zviedriju un atkal bez panākumiem: visus iekarojumus,

kurus tas sākumā gūst Zviedrijas dienvidos, Dānija 1613. g. atdod atpakaļ

pret kara atlīdzības samaksu. — Neko nepanācis ziemeļos, Dānijas valdi-

nieks pēc kāda laika mēģina kara laimi dienvidos, un iejaucas 30 g. karā,

steigdamies palīgā vācu protestantiem, un cerēdams iegūt vācu zemes Bal-

tijas un Ziemeļjūras piekrastē. Ģenerālis Tilli briesmīgi sakauj dāņu pul-
kus 1626. g. Barenbergas apkaimē un Kristiāna armija nekārtībā plūst at-

pakaļ uz ziemeļiem. Uzvarētāji viņai seko uz pēdām, pārplūdina visu Jitijas

pussalu, izlaupa to un izdedzina. Sveikas paliek tikai salas, jo ķeizaram

nav kara flotes — Anglijas un hollandiešu solītā palīdzība nenāk, un Kri-

stiāns ir spiests uzsākt miera sarunas. Mieru noslēdz 1629 g. Libekā:

Dānija dabon atpakaļ vācu iekarotās provinces un apsolās vairs neiejauk-

Vācijas lietas.

Dānijas slavas zvaigzne sāk rietēt un viņas vietā pirmo lomu Ziemeļ-

Eiropā iejein Zviedrija, kuras kara pulki siro pa visu Vāciju. — Kristiānā

mostas skaudība un viņš sāk likt kaimiņienei ceļa visādus šķēršļus. Zviedri-

jas valdība nolemj Dāniju pārmācīt, un ģenerālis Torstensons bez kara pie-

teikšanas, 1643. g., ar lielu armiju iebrūk Jitijas pussalā. ( iti zviedru ka(-a

pulki uzbrūk Dānijas provincēm Skandināvijas dienvidos, bet zviedru un

hollandiešu eskadras steidz okupēt Dānijas salas.

Uzbrukums nāk Dānijai negaidīts; ķēniņam patlaban nav naudas ko

savākt stipru karaspēku, bet muižnieki atsakās palīdzēt. Kaujas gatavībā ir

tikai Dānijas flote; vecais ķēniņš stājas viņas priekšgalā un ved to pretim

ienaidniekiem. Sakāvis Ziemeļjūrā hollandiešus, viņš sastopas ar zviedru

eskadrām; jūļas kaujā ķēniņu smagi ievaino, bet uzvara paliek dāņu pusē.

lenaidniekiem tomēr izdodas apvienot savas flotes, un Dānija ir spiesta pa-

doties pārspēkam. 1645. g. viņa slēdz Bremzebro pilsētā ar ienaidniekiem

mierlīgumu, un atdod Zviedrijai Herjedalenas un Jemtlandes provinces Nor-

vēģijā, Hallandes provinci Kategata austrumu krastā", Gotlandi un Sāmu

salu. Zviedru kuģiem, kas brauc cauri Zundam, turpmāk nav jāmaksā dā-

ņiem nodevas, bet hollandiešiem tikai puse.

Nelaimīgajos karos Dānijas labklājība ir iznīcināta un valsts nonākusi

pie bezdibens malas. — Kristiāna dēls Frīdrichs 111. tiek troni tikai pec tam,

kad ir parakstījis dokumentu, kurā atsakās no daudzām tiesībām par labu

valsts padomei, pie sevis apjemdamies neturēt šo solījumu. Varenākais

augstmanis visā Dānijā šai laikā ir augstmanis Clfeldts, ķēniņa māsas vīrs,

kurš tiecas uzmesties ķēniņam par aizbildni. Ķēniņš uzrīda Ulfeldtam virsū

citus muižniekus un Ūlfeldts dodas uz ārzemēm, sākdams musināt Hollandi

un Zviedriju uz karu pret Dāniju. Tiešām, drīz izceļas karš, tikai nevis

Ūlfeldta intrigu, bet paša Frīdricha 111. vieglprātības dēļ: Zviedrijas ķēniņš

Kārlis X. Gustavs patlaban karo ar Poli ju, un Dānijas valdinieks domā, ka

pienācis izdevīgs brīdis atgūt zaudētās provinces. Kārlis X. Gustavs tūliņ
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slēdz mieru ar Poliju un iebrūk Jitijā. Dānija atkal nav sagatavojusies
karot, un visu pussala krīt zviedru rokās. Salas zviedri tomēr nespēj oku-
pēt, jo dāņu flote ir stiprāka nekā zviedru eskadras. Zviedriem nāk talkā
nikns sals. kas pārklāj ar ledu jūras šaurumus un straujais Zviedrijas val-
dinieks ved savu armiju pāri ledus laukiem uz Fioniju (Finevu), nebēdā-
dams par briesmām, kādas draud viņa kareivjiēm. Sākas atkusnis un

zviedru ģenerāļi aizrāda valdiniekam, ka doties tādā laikā tāļāk nozīmē

dzīt armiju nāvē. Stūrgalvīgais ķēniņš atbildes vietā dod pavēli maršēt

pa irdeno ledu uz Zēlandi, un zviedru kara pulki iet taļak, vilkdami sev

līdz lielgabalus, un nebēdādami, ka ledu klāj ūdens, kas sniedzas jau līdz
ceļiem. Pārgalvīgajam ķēniņam smaida laime, un zviedru armija aizsniedz

Frīdrichs III

Kopenhāgenu. Dānija padodas un 1658. g. Reskildē paraksta mierlīguinu.
kurā dāņi atdod Zviedrijai visus savus piederumus Zviedrijas pussalas dien-

vidos, Rogosas un Trondjemas provinces Norvēģijā un Bornholmas salu, at-

sakās no suverenitātes tiesībām pār Gotorpas hercoga zemēm, solās maksāt

lielu kontribūciju, izdot zviedriem 12 kara kuģus un sūtīt tiem talkā 2000

jātnieku. — Dānija ir palikusi no ZiemeJ-Eiropas stiprākās valsts par

Zviedrijas kara klaušinieci.

Kārlis X. Gustavs drīz nožēlo, ka nav pajēmis visu Dāniju un tai pašā
1658. g. rudenī, nepieteicis karu, dodas pāri Zundam un maršē uz Kopeu-

hagenu. Kad Dānijas valdība prasa paskaidrojumus, Zviedrijas ķēniņš at-
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bild, ka viņš tos došot Kopenhāgenā, un ka dāņiem tak galā esot vien-

alga, vai viņu ķēniņu saucot par Frīdrichu vai Kārli. Dānijas ķēniņš sauc

galvas pilsētas pilsoņus pie ieročiem; Kopenhāgenā slēdz visus veikalus, darb-

nīcas, fabrikas, universitāti, un visi tirgotāji, amatnieki, strādnieki un stu-

denti jem rokās lāpstas, sāk padziļināt grāvjus un uzbērt jaunus vaļņus.
Priekšpilsētas nodedzina, lai tās nederētu ienaidniekam par patvērumu. Kad

apcietināšanas darbi ir galā, Kopenhāgenas pilsoņi lāpstu vietā jem rokās

ieročus. — Zviedri aplenc pilsētu, iejem stipro Zunda cietoksni Kronborgu
un atved viņa lielgabalus Kopenhāgenas apšaudīšanai. — Pilsētas aizstāvjus
drīz sāk mocīt bads, bet viņiem atsteidzas talkā hollandiešu flote (Hollande

nevēlas, lai Zviedrija dabūtu savā varā abus Zunda krastus, tāpat kā agrāk

Dānija), sakauj zviedru eskadru un apgādā Kopenhāgenu pārtikas krāju-

miem. Redzēdami, ka viņiem neizdosies izmērdēt pilsētu badā, zviedri

t659. g. februāra naktī iet uzbrukumā, pārvilkuši kareivju tērpiem pāri bal-

tus kreklus, lai pilsētas aizstāvji viņus tik drīz nevarētu saredzēt sniega pu-

tenī. — Dāņi laikus pamana uzbrucējus, un pie vaļņiem sākas briesmīga

Cīņa, kurā dāņi un zviedri izrāda lielāko varonību. — Vaļņus klāj glums

ledus: aizstāvji met zviedriem virsū baļķus un akmeņus, un aplej tos ver-

došu ūdeni. Artilērijas un musketu uguns dārd visu nakti; dažām zviedru

nodaļām izdodas ielauzties pilsētā, bet dāņi tās piespiež ar lieliem zaudēju-

miem griezties atpakaļ. — Rīta ausmā zviedri atkāpjas un Kopenhāgena ir

glābta. — Dānijai atkal sāk smaidīt kara laime un viņa atjem zviedriem

Bornholmu un Trondjemu; Dienvid-Zviedrijas provincēs, kuras nesen pie-

derējušas Dānijai, izceļas dumpis un turienieši aicina dāņus atpakaļ. Ji-

tijas pussalā ierodas Polijas un Brandenburgas sūtītie palīgspēki un piespiež

zviedrus ēvakuēt pussalu; hollandiešu flote pārved dāņu kara pulkus uz

Fioniju, kur dāņiem izdodas sakaut zviedru okupantus un sajemt gūstā

viņu vadoni-ģenerāli Stenboku. — Kārlis X. Gustavs atgriežas Zviedrijā, un

viņa nāve atsvabina Dāniju no briesmīgā ienaidnieka.

Dānijas spēki tomēr ir par vājiem, lai atgūtu visas agrāk zaudētās pro-

vinces un hollandieši draud pāriet zviedru pusē, ja Dānija mēģinās nostipri-

nāties Zunda austrumu krastā. īsi pēc Kārļa X. Gustava nāves Dānija

(1660. g.) slēdz Kopenhāgenā mieru ar Zviedriju un dabon atpakaļ Trondje-

mu un Bornholmas salu.

Šis karš ir satricinājis Dānijas pamatus; gandrīz visa Jitija ciemi guļ

drupās, nodedzinātas ir arī daudzas pilsētas, tīrumi guļ atmatā.

Dānijas glābēji viņas lielāko briesmu brīdī ir bijuši pilsoņi, nevis uz-

pūtīgie muižnieki, kuri arī pēc kara beigām negrib nest valsts labā nekādus

upurus. Pārējās kārtas sāk kurnēt, un ķēniņš Frīdrichs 111. izlietā kon-

fliktu starp muižniekiem un citām kārtām absolūtisma nodibināšanai

Dānijā. -

1660. g. Kopenhāgenā sanāk saeima, no kuras ķēniņš prasa atļauju uz-

likt jaunus nodokļus, jo karavīri vēl nav sajēmuši algas. — Saeimā pie-
dalās muižnieku, pilsētu un garīdznieku pārstāvji. Izcilu lomu abu pēdējo
kārtu pārstāvju vidū spēlē Kopenhāgenas galva Nansens un Zēlandes

bīskaps Svane. Pilsoņi un garīdznieki ir ar mieru akceptēt ķēniņa projek-

tētos nodokļus, bet muižnieki atsaucas uz savām tiesībām nemaksāt, un saka,

ka to nedarīšot arī tagad. Pārējās kārtas sāk darīt to pašu un liek priek-

šā atdot muižnieku lēņus vairāksolīšanā, un dot tiem, kas solīsies vairāk

maksāt, vienalga, vai tas būtu muižnieks vai pilsonis. Muižnieku pārstāvji

nobīstas un kļūst par dedzīgiem ķēniņa projekta piekritējiem. — Nansens
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ar Svani nolemj izmantot muižnieku neveiksmi un lauzt viņu privilēģijas,
tos pielīdzinot tiesībās pilsoņiem un garīdzniekiem. Arī ķēniņš tīko atcelt

augstmaņu privilēģijas, bet sevis paša, nevis vidus kārtu labā, un viņam
izdodas izlietāt abus muižnieku pretinieku liderus kā ieročus savu nolūku

sasniegšanai. — Ķēniņa sekretāra skubinātie līderi liek priekšā saeimai atzīt

Dāniju un Norvēģiju par vienotu un mantojamu ķēniņvalsti: turpmāk pēc
ķēniņa nāves viņa vecākais dēls automātiski kļūst par tēva mantinieku, lai

ķēniņam nebūtu kāpjot tronī jādod muižniekiem jaunas privilēģijas. —

Muižnieku delegāti negrib par šo projektu ne dzirdēt, un draud doties mā-

jup (likums, kuru saeima piejemtu bez muižnieku delegātu piedalīšanās,
nevarētu stāties spēkā). — Kopenhāgenas pilsoņi noslēdz vārtus un sāk bru-

ņoties. Muižnieki redz, ka viņiem nav izejas un padodas. Saeima nolemj, ka

turpmāk par Dānijas un Norvēģijas ķēniņiem būs Frīdricha 111. pēcnācēji.

Ķēniņam uzdod sastādīt konstitūciju. Pilsoņu un garīdznieku deputāti cer,

ka ķēniņš dāvās viņu kārtām plašākas tiesības par nesenējiem pakalpoju-
miem un nosacīs saeimas sesiju laiku, lai starp valdību un tautu vienmēr

Kopenhagena XVII. g. s.

būtu ciešs kontakts likumdošanas un nodokļu lietās. — Līdz jaunās konsti-

tūcijas publicēšanai ķēniņam piešķir neaprobežotu varu.

Ķēniņš izlietā savas ārkārtējās pilnvaras absolūtisma ievešanai un aiz-

vieto valsts padomi vairākām kollēģijām, kurām uztic katrai sava resora

pārzināšanu. Visās lietās izšķirošais vārds paliek pašam ķēniņam. — Muiž-

niekiem atjem viņu lēņus un visu valsti sadala apgabalos, kuru priekšgalā

ķēniņš nostāda savus ierēdņus. Muižnieku tiesības pār zemniekiem paliek

joprojām spēkā, jo ķēniņš negrib galīgi sanīsties ar augstmaņiem, lai va-

jadzības gadījumā viņam būtu atbalsts pret pilsoņiem.

Muižnieki zaudē pēc šīm reformām savu agrāko politisko iespaidu un

varu valstī un pamazām sāk attālināties no galma un valsts dienesta. Viņu

vietu iejem jauna, galma un ierēdņu aristokrātija, pa lielākai daļai vācu

tautības.

Dānija kļūst par absolūtu monarchiju un paliek tāda līdz pat 1849. g.

Frīdricha 111. dēls ir Kristiāns V. (1670—1699). Viņš valdīšanas sāku-

mā atrodas zem tēva padomnieka Pētera Grifenfelda iespaida. Grifenfelds
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bijuši Mazarini un Rišeljē. Grifenfelds izstrādā jaunu kriminālkodeku, or-

ganizē armiju un floti, gādā par skolām un tautas izglītību. Viņš ir apdā-
vināts valsts vīrs, bet ļoti mantkārīgs un pērkams cilvēks, pilns augstprā-

tības un pagūst sanaidoties ar visiem augstmaņiem. Pēdējie sakūda pret to

ķēniņu un valdinieks nodod vareno kancleru tiesai, kura spriež kancleram

nāves sodu (ķēniņš aizvieto šo sodu ar mūža cietumu).

XVL g. s. pēdējais ceturksnis ir Eiropai nepārtrauktu karu laiks; šais

karos ir iejaukta arī vecā Francijas sabiedrotā — Zviedrija. —
Kristiāns V.

domā, ka pienācis izdevīgs brīdis atjemt Zviedrijai Hallandi, Skoniju un

Blekingenu. Dāņu armija zaudē kauju pie Lundas, bet uz jūras gūst vai-

rākas uzvaras. Viņas admirālis Nils Jīls neļauj zviedru desantam izkāpt

malā Zēlandē un veic zviedru floti. Dānija šai karā tomēr nekā neiegūst, un

atkal aiz Hollandes \ ainas, jo hollandiešu intereses prasa, lai neviena no

ziemeļu valstīm nebūtu abu Zunda krastu valdiniece.

Kristiāna V. laikā izdots likums nosaka, ka visi Dānijas ķēniņa pa-

valstnieki ir likuma priekšā līdzīgi, ka tiesnešus ieceļ valdinieks. — Astro-

nomam Ole Remeram valdība uzdod novērtēt zemes labumu visā Dānijā, un

viņa pūļu rezultāts ir zemes kadastrs, kurā aprēķināta zemes vērtība, ska-

toties pēc graudu biruma. — Kadastra rezultātus ieraksta t. s. zemes grā-

matā, un uz viņas pamata nosaka zemes nodokļus un nodevas; tā paša Re-

mera vadībā ieved arī vienādu mēru un svaru sistēmu visā vaktī un izmēri

lauku ceļus.

(Šai laikmetā dzīvo lielais dāņu dzejnieks Ktingo, kujš raksta savas

garīgās dziesmas dāņu valodā. - T. s. augstākajā sabiedrībā tai pašā laika

dominē vācu valoda: zinātnieki joprojām turās pie latīņu valodas.)

Līdzīgi citām tā laika valstīm, Dānija XVII. g. s. turās pie merkanti-

lisma sistēmas un izlietā plašas summas fabriku un kommerciālu uzjēmumu
subsidēšanai. Ludviķa XIV. krāšņā galma kopēšana, armijas un flotes uz-

turēšana kaujas gatavībā un privāto kompāniju subsīdijas aprij milzīgas

summas, un Dānijas valdinieki, līdzīgi vācu firstiem, ir spiesti izīrēt savus

kara pulkus ārvalstīm, pārdot muižas un mācītāju amatus.

558
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XI. Gustavs Vaza

Zviedrijas atbrīvotājs no Dānijas virskundzības ir Gustavs Vaza, ve-

cas zviedru augstmaņu ģints pēcnācējs. — Viņa senči ir iejēmuši augstus

amatus valsts dienestā un viņš pats vēl jaunekļa gados piedalījies Stena

Stūres cīņās pret dāņiem un Brennkirkas kaujā (1518. g.), kurā dāņi zaudē

uzvaru, ir nesis savu cīņas biedru priekšgalā Zviedrijas valsts karogu. Šim

jauneklim pēc daudzām dēkām un briesmām ir lemts kļūt par Zviedrijas

slavenākās dinastijas dibinātāju.

Lai varētu labāki izprast apstākļus, kas veicinājuši Gustava Vazās no-

stiprināšanos Zviedrijas tronī, apskatīsim tuvāki tos drāmatiskos notikumus,

kas norisinās Zviedrijā XVI. g. s. otrā gadu desmita beigās, un kurus īsumā

esam minējuši jau agrāk.

Dānijas ķēniņš Kristiāns (Krišjānis) 11. grib atgūt savu priekšteču virs-

kundzību pār Zviedriju. Viņam stājas ceļā Zviedrijas reģents Stens Stūre

(Jaunākais). — Dāņi sakauj zviedru kara spēku, uz aizsalušā ezera ledus, liel-

gabala lode reģentu nāvīgi ievaino, un viņa armija izklīst. Stokholma, kū-

jas aizstāvjus vada reģentes sieva Kristīne, redz, ka pretošanās ir veltīga,

un atver Dānijas ķēniņam vārtus. Uzvarētājs sarīko pilsētā kronēšanās

svinības, slepeni apjēmies padarīt nekaitīgus ar vienu pašu cirtienu Zvie-

drijas neatkarības partijas vadoņus. Uz ķēniņa kronēšanas svētkiem Stok-

holmā ir salasījušies daudzi zviedru augstmaņi, kurus Kristiāns uzjem kā

viesus pilī. Mielasta vidū Zviedrijas archibīskaps Gustavs Trolle, zviedru

nacionālistu nāvīgākais ienaidnieks un dāņu draugu partijas vadonis, pie-

ceļas no dzīru galda un apvaino zviedru augstmaņus ķecerībā, — tie esot

turējušies Stena Stūres pusē, kaut gan pāvests to apkrāvis baznīcas lāstiem.

— Kristiāns liek tūliņ apcietināt savu viešņu un Stūres atraitni Kristīni,

daudzus bruņiniekus, Zviedrijas valsts padomes locekļus, bīskapus un muiž-

niekus un iekalt viņus važās. — Dāņu kareivji noslēdz pils un pilsētas

vārtus. — Sākas lielākā traģēdija, kādu redzējusi Zviedrijas galvas pilsēta.—

Otrā dienā ap pusdienas laiku dāņi piespiež Stokholmas pilsoņus sapulcēties

uz galvenā tirgus laukuma, kura vidū uzcelts ešafots. Kara kalpi atved

ķēdēm saistītos zviedru augstmaņus, un herolds paziņo iebiedētai tautai, ka

apcietinātie esot nodevēji, pāvesta un tā tad arī Dieva ienaidnieki, un tā tad

pelnījuši nāvi. Apvainotie sāk skaļi apliecināt savu nevainību, bet tas ne-

līdz un bendes ķeras pie darba. — Viena pēc otras krīt bīskapu, augstmaņu

un pilsētas rātskungu galvas. —.Skatītājiem ir aizliegts izradīt upuriem jel

mazāko līdzcietību (kādam pilsonim, kas redzēdams šo masu slepkavību sak

raudāt, ķēniņš pavēl uz vietas nocirst galvu). — Pavisam šai «Stokholmas

asins pirtī" nobendē 80 cilvēkus, kuru līķus atstāj pa nakti turpat uz tir-
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gus laukuma.
— Otrā dienā ķēniņš paziņo, ka vairāk neviena nesodīšot. —

Daži neatkarības partijas vadoņi ir paslēpušies turpat pilsētā, un ticēdami

ķēniņa vārdiem, parādās uz ielām. Dāņi viņus tūliņ apcietina, ved uz tir-

gus laukumu un noslepkavo tāpat, kā iepriekšējās dienas upurus. Baidīda-

mies, ka neizceļas mēris, ķēniņš pavēl pilsētas tuvumā sakraut milzīgu sārtu,

pie kura vezumiem ved zviedru patriotu līķus. Sārtā iemet arī Stena

Stūres Jaunākā līķi. — Reģenta atraitni Kristīņu un citu augstmaņu sievas

un bērnus Kristiāns liek aizvest gūstā uz Dāniju, bet pats sāk apbraukāt

Zviedrijas provinces, cenzdamies nāves sodiem padarīt zviedrus par uzticā-

miem Dānijas apakšniekiem. — Viņš netaupa arī aizbēgušo patriotu bēr-

nus*) un liek saviem bendes kalpiem nogalināt pat mazus puisēnus. No-

slepkavojis vairāk kā 600 cilvēkus, Kristiāns 1521. g. dodas atpakaļ uz

Dāniju. — Zviedrijā iestājas kapa klusums.

Jauno Gustavu Vazu kopā ar citiem zviedru augstmaņu jaunekļiem

Kristiāns jau agrāk licis aizvest ķīlām uz Dāniju. Gustavs izbēg no gūsta,

dodas uz Libeku, bet tēvzemes ilgas viņu dzen atpakaļ uz Zviedriju. Dzim-

teni viņš atrod jau dāņu varā un dabon zināt, ka viņa tēvs kritis par

upuri Kristiāna atriebībai. — Dāņi sāk jaunekli gūstīt, un Gustavs bēg uz

Dalāmu, cerēdams atrast patvērumu pie turienes brīvajiem zemniekiem.

Neviena nepazīts viņš salīgst pie kāda dolarnieša par kalpu, bet dāņu drau-

gi viņu drīz uzzīmē. — Par jaunekļa galvu izsolīta augsta godalga, un Gu-

stavs ir spiests meklēt citur patvērumu. Viņš vēl nav paguvis doties ceļā,

kad atauļo dāņu jātnieki; tikai ar draugu palīdzību Gustavam izdodas aiz-

bēgt. Viņš salīgst par kalpu citā novadā, bet arī te ierodas dāņu spiegi,

dzīdami jauneklim pēdas. Viņiem izdodas to pārsteigt saimes istabā, kur

saimniece patlaban cepj maizi. Spiegi sāk vērot jauno kalpu neuzticīgām

acīm. bet viņu izglābj apķērīgā zemniece, kas zin Gustava īsto vārdu: viņa

sāk to rāt kā sliņķi, kas nevīžojot strādāt, un piedevām samizo ar maizes

cepjamo lāpstu: lai neslaistoties apkārt, bet ejot uz riju palīdzēt citiem

kalpiem kult. — Spiegi, notic, ka viņu priekšā ir vienkāršs lauku puisis, un

aiziet, bet pēc pāris dienām ir atkal klāt. Gustava saimnieks viņu paspēj

noglabāt siena vezumā un grib aizvest projām no mājas. Dāņu spiegi sāk

šķēpiem bakstīt vezumu un ievaino Gustavu kājā. Jauneklis neiekliegda-

mies pacieš sāpes, bet no vezuma apakšas sāk pilēt asinis. — Kā pirmais tās

ierauga pats saimnieks un steidzas ar nazi slepeni ievainot zirgam kāju,

sūdzēdamies dāņiem, ka sirgs esot uzminis asam akmenim.

Gustavam arī šoreiz izdodas izbēgt no vajātājiem un kādu laiku patver-

ties meža biezoknī. Tad kādā svētdienā viņš dodas uz tuvējo baznīcu un

sāk skubināt zemniekus celties kājās, atgādinādams nesenējos laikus, kad

zviedri vēl bijuši brīva cilts.
—

Zemnieki vilcinās un saka, ka papriekš

gribot apspriesties ar kaimiņiem. — Jaunais Vaza iet no vienas draudzes

uz otru. visur kurdams brīvības alkas ugunis, un vairākas reizes atkal tikko

neiekrīt dāņu rokās. Zemnieki tomēr ir grūti iekustināmi, un Gustavs iz-

misis pošas ceļā uz Norvēģijas robežas pusi, lai atstātu dzimteni. Dāņi vi-

ņam dzenas pakaļ, bet kāds zemnieks, ieraudzījis ķēniņa jātniekus, dodas

baznīcas tornī un sāk zvanīt briesmu zvanu. Šī zvana skaņas pēc vecas

tradīcijas ir zīme, ka Dalarnai draud briesmas un visiem jāķeras pie iero-

»1 Kriatiana rokās knt aizbēgušā augstmaņa «ībinga dēli, 8 un 6 gadus veci zēni.
— Ķēniņš

liek bendēm nocirst bērniem galvas Bende sāk ar vecāko Redzēdams plūstam hiāja a
Kinis, jaunā-

kais ieķeras benden. svārkos un lūdza»-: ..Bendes »ēvoc, cērt man galvu tā, lai asinis n< notašķī manus

jaunos svārkus, jo tad es dabūšu no māmiņas pērienu * Aizpral tais bende nomet zobenu — šis neesot

paradis slepkavot nevainigus bērnus — Uz ķēniņa mājienu cits bende nogalina tavu amata brāli

un izpilda ķēniņa pavēli lidz galam.



čiem. Dalarnieši grābj rokās lāču šķēpus un cirvjus, un brūk virsū dā-

ņiem. Dumpja ugunis ātri pārjem provinci, un tās uzpūš vēl gaišākās
liesmās Gustava draugu palaistā ziņa, ka jaunais valdinieks esot pavēlējis

atbruņot zviedru zemniekus. Dalarnieši sūta Gustavam paka} slēpotājus,
kas panāk to pie robežas un aicina atpakaļ. — Dumpinieki viņu ieceļ par

savu vadoni un Zviedrijas reģentu; sākas brīvības karš. No visām Zviedri-

jas pusēm pie Vazās plūst bruņoti zemnieki. Dāņu karaspēks, kuru vada

ķēniņa draugs archibīskaps Trolle, satiekas ar dalarniešiem pie Brunbekas

brasla un taisās iet pāri Dal-Elfas upei; dalarniešu šauto bultu lietus dzen

dāņus atpakaļ. Daļa zemnieku dāņiem nemanot pāriet upi un brūk ienaid-

niekiem virsū no muguras; bīskapa armija pānikā atkāpjas.
Gustavs Vaza pārorganizē savu karaspēku, apbruņo to gariem šķēpiem

un zviedri izcīna jaunu uzvaru. — Dumpinieku spēki jau ir kļuvuši tik

lieli, ka viņi sāk aplenkt dāņiem

uzticīgo augstmaņu pilis un pil-

sētas; krīt Upsala. Trolle ar

jaunu karaspēku steidzas savai

rezidencei palīgā, gribēdams pār-

steigt nacionālistu armiju, bet

viņam nesmaida kaujas laime

Nemiernieki aplenc Stokholmu,

bet nevar to iejemt, jo aplencē-

jiem nav artilērijas. Vastenā

sanāk zviedru augstmaņu sapul-

ce, kas oficiāli apstiprina Gusta-

vu Vazu par valsts reģentu.

Karš turpinās ar mainīgiem pa-

nākumiem līdz 1523. g., kad pret
Kristiānu 11. saceļas kājās Dā-

nijas muižnieki un ķēniņš kā

bēglis atstāj savu zemi. — Zvie-

drijas kārtu sapulce ievēl Gu-
stavu Vazu par ķēniņu un dāņu

garnizoni atstāj zemi. Jaunais

ķēniņš svinīgi iejāj Stokholmā.

Gustavam Vazam kāpjot
Zviedrijas tronī, šīs zemes stā-

voklis ir ļoti grūts: valsts

Gustavs I. Vaza

kase ir tukša, provincēs valda anarchija, un katoļu bīskapi vēro «zem-

nieku ķēniņu" naidīgām acīm. Lai varētu segt nepieciešamākos izde-

vumus, Gustavs Vu/.a sāk konfiscēt baznīcu sudrabu. Šis solis vēl pavairo

katoļu baznīcas naidu pret Zviedrijas atsvabinātāju. — Ķēniņš uz šo ienaidu

atbild jaunām represijām un ļauj luterāņu mācītājiem brīvi sprediķot

Zviedrijā. 1527. g. kārtu sapulce uz ķēniņa ierosinājumu atjem bīskapiem

laicīgo varu un pasludina Lutera mācību par valsts reliģiju. Klosterus

aiztaisa cieti un viņu muižas un baznīcas zemes pāriet valsts īpašumā. Ar

iegūtiem līdzekļiem ķēniņš saved kārtībā valsti un nostiprina sava varas

pamatus.

Pēc kāda laika Zviedrijā uzklīst avantūrists, kas dēvējas par Stena

Stūres dēlu, un aicina dalarniešus atzīt viņu par reģentu. Dalarnieši sāk

dumpoties, bet ķēniņam izdodas apmierināt savus vecos draugus un atjaunot
valstī kārtību.
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153t. g. pār Zviedriju nāk jauns negaiss: Norvēģijā ir ieradies dāņu

padzītais Kristiāns 11. un iebrūk Zviedrijā. Stokholmas asins pirts atcere

joprojām ir dzīva un Kristiāns neko nepanāk; Gustava sūtītais karaspēks

viņu piespiež griezties atpakaļ.
Tad sadumpojas smalandieši, sāk dedzināt muižas un apkaut bruņi-

niekus. Dumpis taisās pārjemt visu Dienvid-Zviedriju, un Gustava stā-

voklis kļūst tik bīstams, ka viņš jau gatavojas atstāt valsti likteņa ziņā un

bēgt uz ārzemēm. Arī šoreiz ķēniņu glābj viņa draugi — dalarnieši, atsū-

tīdami tam talkā vairākus tūkstošus bruņotu jaunekļu. Smalandieši ir

spiesti padoties un viņu vadoņiem spriež nāves sodu.

Zviedrijas brīvības karā Gustavam ir palīdzējusi ar naudas līdzekļiem
un floti Libeka, kā honorāru sev izkaulēdama ļoti plašas tirdzniecības privi-
lēģijas Zviedrijā. Ķēniņš grib raisīties vaļā no Libekas saimnieciskās hēge-
monijas un viņu atbalsta arī jaunais Dānijas valdinieks, kuram tāpat netīk

hanziešu oikonomiskā virskundzība. Abas valstis sāk karu pret Libeku

un sakauj viņas bruņotos spēkus uz jūras un sauszemes. (Cīnīda-
mies libekiešu rindās krīt arī padzītais archibīskaps Trolle, Zviedrijas ļau-
nais gars, un Gustava Vazās niknākais ienaidnieks.)

Mūža beigās Gustavam L nākas karot ar krieviem, kuru pulki ielau-

zušies Somijā un aplenc Viborgu. Uzbrucējus izdodas ai/dzīt un Jānis
Briesmīgais, gatavodamies iebrukt Māras valstī, steidzas slēgt mieru ar

Zviedrijas valdinieku.

Gustavs L mirst 1560. gada, iecēlis par savu pēcnācēju vecāko dēlu

Ēriku.

Gustava Vazas dēli

Ēriks XIV. manto no tēva stipru un ziedošu valsti. Viņš ir v iens no

izglītotākajiem sava laika ķēniņiem, bet svaidīgs un straujš, un pie viņa

jau parādās pazīmes, kas liecina par ārprāta tuvošanos.

Ār»ējā politikā Ēriks gūst panākumus Ziemeļ-Igaunijā, kuras vāci, se-

višķi Rēveles pilsoņi, lūdz palīdzību pret maskaviešu sirotājiem. Ķēniņš

sūta turpu karaspēku ar Klāšu Hornu priekšgalā, kas okupē Rēveli un viņai
tuvākos novadus. Sākas karš starp Zviedriju, Maskaviju un Poliju dēļ Mā-

ras zemes. — No aizmugures brūk Zviedrijai virsū dāņi («septiņu gadu

karš"). Uz jūras gūst brīžiem virsroku zviedri, brīžiem dāņi; zviedru ar-

mija briesmīgi izposta Norvēģiju; dāņi cenšas atmaksāt ienaidniekiem ar

to pašu, izdedzinādami plašus apgabalus Dienvid-Zviedrijā.

Ēriks XIV. cer iegūt Marijas Stjūart roku un pievienot Zviedrijai Sko-

tiju. Tad viņam viena pēc otras sagroza galvu citas princeses, līdz beidzot

ķēniņš sapinas sava kalpa meitas skaistules Karinas valgos. — Karina kļūst

par Ērika mīļāko, vēlāk arī par viņa sievu, un paliek tam uzticīga arī tais

nelaimīgajās dienās, kuras ķēniņam lemts drīz pārdzīvot.

Ķēniņa pusbrālis Jānis, kuram tēvs novēlējis Somiju kā lēņu valsti,

nīst Ēriku, un ķēniņš savukārt atbild brālim ar to pašu. Hercogs Jānis

grib kļūt neatkarīgs valdinieks un sāk brāļoties ar poļiem, zviedru konkur-

rentiem Igaunijā; brāļošanās beidzas ar to, ka hercogs apprec Polijas ķēniņa

Sigismunda 11. Augusta māsu Katrīnu, subsidē sievas brāļa kara gājienu pret
zviedru okupētiem Igaunijas novadiem. Ēriks apvaino brāli valsts nodevībā;

Zviedrijas saeima nolemj konfiscēt hercoga īpašumus un izsludina viņu pašu



ārpus likuma. Uz Somiju nosūta karaspēku, kas ielenc hercogu Abo (Turku)

pilī, piespiež to padoties un aizved viņu līdz ar tā sievu gūstā uz.Zviedriju.

Ķēniņam spiegi pienes vēstis, ka starp Zviedrijas augstmaņiem esot

daudzi hercoga piekritēju; valdinieku pār jem dusmu trakums un viņš liek

noslepkavot vairākus galminiekus, to starpā arī dažus no slavenās Stūre

ģints. Pēc dažām dienām Ēriku pārjem nožēlošanas lēkme; viņš domā par

pašnāvību, lūdz piedošanu no noslepkavoto piederīgiem un pavēl visiem

pavalstniekiem turēt godā viņa upuru piemiņu.

Ērika prāts sāk arvienu vairāk aptumšoties, un ķēniņš mēnešiem ilgi
nespēj vadīt valsts lietas. Tad atkal nāk gaišāks brīdis, kurā Ēriks pavēl
izlaist hercogu Jāni no cietuma, un liek augstmaņiem priekšā izvēlēties

starp visiem trijiem Gustava Vazās dēliem, kurš no viņiem būtu Zviedrijas

cienīgāks valdinieks. — Tūliņ aizmirsis savu apjemšanos, ķēniņš steidz rīkot

kāzas ar Karinu, un kronē viņu par Zviedrijas ķēniņieni. Uz kāzām ir ie-

lūgti ari abi ķēniņa brāļi. — Tie nenāk, bet slepeni apspriežas par Ērika

gāšanu no troņa. Savākuši karaspēku, abi hercogi dodas pret Stokholmu.

Slimo ķēniņu atkal pārjem izmisums un viņš grib nonāvēties. Tad Ērikā

vēlreiz uzliesmo tēva varoņgars: viņš apbruņo savus kalpus, iet brāļiem

preti un veic to pulkus kaujā, pats cīnīdamies pirmajās rindās. Brāļi pēc

kāda laika no jauna savāc kara vīrus un taisās sturmēt galvas pilsētu.

Ēriks šoreiz nepretojas un padodas (1568. g.) jaunākajam brālim Zederman-

landes hercogam Kārlim, cerēdams, ka tas lems viņam labāku likteni. Brāji

nodod Ēriku tiesai, kuras priekšā Ēriks mēģina taisnoties. Hercogs Jānis

pārtrauc Ērika nesakarīgo runu ar vārdiem, ka traks cilvēks jau nevarot

būt valsts valdinieks. — Ēriks atbild: „Tiesa, es esmu bijis traks, bet tikai

tai dienā, kad izlaidu tevi no cietuma." Augstmaņi nostājas jaunāko brāļu

pusē, un ķēniņu puskailu un sakaltu važās iemet cietumā, kur sargi to

apvaino vārdiem un darbiem — Ēriks smok cietumā deviņus gadus. Brālis

Jānis, kas nosēdies viņa vietā tronī, tomēr nejūtas gluži drošs, kamēr Ēriks

vēl ir starp dzīvajiem, un sūta pie brāļa savu uzticības vīru, kurš liek bi-

jušajam Zviedrijas valdiniekam pašam izvēlēties nāves veidu. — Ēriks lūdz

nāves zāles un sargi pasniedz viņam sazāļotu zupu. — Gustava Vaza vecā-

kais dēls mirst cietumā ar brāļa ziņu 1577. g.

Ķēniņš Jānis 111. naidojas arī ar jaunāko brāli, kas cerējis daudz

vairāk no kopīgi gūtā laupījuma. Abu starpā vairākas reizes draud iz-

celties brāļu karš.

Jāņa 111. laikā Zviedrija karo ar Dāniju un Maskaviju; Igaunijas un

Somijas kauju laukos gūst varoņu slavu Pontus dc la Gardie, pec tautības

francis un Jāņa māsas vīrs. Daudz uzvaru pār krieviem izcīna arī Kārlis

un Indriķis Horni; zviedru varā nāk visa Ziemel-Igaunija (bijusē Igaunijas

gub.). Karā ar Dāniju kauju laime brīžiem smaida zviedru, brīžiem dāņu

karogiem.

Sēdēdams cietumā, kurā viņu ieslodzījis brālis Ēriks, Gustava Vazās ot-

rais dēls ir sācis svērties uz kātoju pusi, jādomā zem sievas iespaida. Ticis

tronī, viņš neslēpj savas simpātijas pret katoļiem un mēģina plaši atvērt

Zviedrijā vārtus kontrreformācijai. Luterāņi, sevišķi garīdznieki, sāk kurnēt

un pulcējas ap hercogu Kārli, kas steidz nostāties protestantisma sarga lomā.

Jāņa 111. vecākais dēls Sigismunds ir fanātisks katolis, ilgi dzīvo Polijā, un

poļi pēc Stefana Batorija nāves ievēl Zviedrijas troņa mantinieku par savu

ķēniņu. - Sigismunds slepeni apsolās atdot Igauniju poliem, līdz ko būs

mantojis tēva valsti.
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Ķēniņš Jānis 111. mirst 1592. g., atstādams savam dēlam kā mantojumu
nevien valsti, bet arī naidu ar Zedermanlandes hercogu. Zviedrijas troņa

un pa daļai arī Igaunijas un Latvijas dēļ starp Gustava Vazās pēcnācējiem

sākas ilgs un nikns karš, kuram vēsturnieki ir devuši otrā Livonijas kara

nosaukumu.
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XII. Māŗas valsts sabrukums

Pēc Valtera Pletenberga uzvarām pār Māras valsti nāk ilgs miera laik-

mets, kurā zemes, sevišķi pilsētu un valdošo šķiru labklājība sasniedz visai

augstu pakāpi, bet reizē sākas arī šīs valsts iekšējā spēkā sabrukums.

Chronists Baltazars Rusovs tēlo šī sabrukuma ainu spilgtiem vilcie-

niem: Ordeņa bruņinieki, dzīvodami slinkumā un redzēdami tikai labas

dienas, esot nogrimuši netiklībā nevien ar prostitūtām, bet arī precētām

sievām, turējuši mīļākās, kuras pēc kāda laika izprecinājuši, dodami tām

līdzi pūru un jēmuši viņu vietā sev jaunas piegulētājas. Tāpat dzīvojuši
arī bīskapi un domkungi. — Apakšnieki sekojuši savu dvēseļu ganu un val-

dinieku priekšzīmei. — Piegulētāju turēšana bijusi tā ieviesusies Māras
valsts augstākajās aprindās, ka nemaz neturēta par kauna lietu, un atraitņi

pēc sievu nāves izpriecājušies līdz jauno kāzu dienai ar savām ņiprajām
saimniecēm. Arī daudziem luterāņu*) mācītājiem bijušas piegulētājas. Mā-

cītāji daudz nerūpējušies par sprediķošanu, bet braukājuši pa draudzi, ap-

ciemodami muižniekus un brīvzemniekus, un piedalīdamies viņu izpriecās.

Mācītāji cienīti nevis viņu sprediķu spēju un priekšzīmīgās dzīves dēļ, bet

kā pikantu anekdošu stāstītāji un dūšīgi dzērāji. — Tas pats chronists stā-

sta, ka arī latvji un igauņi bijuši dzimumu attiecībās tik pat izlaidīgi, kā

viņu kakla kungi. Zemnieki negribējuši par laulības dzīvi ne zināt, pa-

dzinuši savas sievas, ja tās palikušas vecas, slimas, vai apnikušas vīriem, un

jēmuši to vietā jaunas. — Kāds zemnieks uz jautājumu, kādēļ viņš dzīvo

ar sievu nelaulājies, atbildējis, ka tas esot vecs Livonijas paradums, un tā-

pat dzīvojuši arī viņa senči. Cits atbildējis, ka Delaulātiem jau tāpat gar-

šojot maize, kā laulātiem, un ka nevarot zemniekiem to aizliegt, ko darot

kungi un muižnieki. — Vēl citi teikuši, ka muižnieki paši pabalstot ārlau-

lības dzīvi, lai varētu ārlaulībā dzimušiem bērniem pēc viņu vecāku nāves

atjemt mantojumu.

Ordeņa bruņinieki, un muižnieki pavadījuši laiku medībās, kauliņu

spēlēs un jādami no vienām kāzām un kristībām uz otrām.— Lieli uzdzīvotāji

bijuši arī pilsētnieki, sevišķi tirgotāji, kas rausuši lielas bagātības kā vidu-

tāji starp Krieviju, Lietavu un Rietum-E'ropas zemēm.

*) deformācijas kustiba samērā ātri aizķer arī Māras zemi, pirmā kārtā, protams, pilsētas,

kuras atrodas tiešos tirdzniecības sakaros ar Ziemeļ-Vācijas pilsētām. Pirmie Lutera mācības sludinā-

tāji Latvijā ir Andrejs Knepkens un Joachims /Jukums) Mellere, kas ierodas no Pomoranijas; 1522. g.

Knepkens veic kātoju priesterus lielā disputā, kas notiek Pētera baznīcā, gūst pilsoņu aprindās daudz

piekritēju un sprediķo šai dievnamā līdz mūža galam. Dedzigi reformācijas aizstāvji ir abi augstākie

Aigas ierēdņi: galva Dirkops un sekretārs Lomillers. — Lutera mācibai neliek šķēršļus

ceļā ari ordeņa meistars Pletenbergs, kuru Luters uzaicina sekot Prūsijas kollegu priekšzīmei un pa-

likt par laicigu valdinieku. — .Diezgan atturigi pret reformācijusākumā ir muižnieki, kuriem bail, ka

latvju un igauņu zemnieki, jaunās mācibas iespaidoti, sāk dumpoties tāpat kā viņu likteņa biedri Vā-

cijā. Šie bailes ir pa daļai dibinātas, jo ari Māras valstī ierodas anabaptistu agitātori (piem. Mel-

chiors Hofmanis),sāk paust savas puskommūnistiskās idejas un mēģina gūt sev piekritējus.
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Godības tikai tas skaitījies par īstu vīru, kas spējis izdzert milzīgu alus

kannu vienā vilcienā. Pilsētnieki savas godības parasti svinējuši ģildes na-

mā, un ap pusnakti grīda tā bijusi pielaistīta un pieķēzīta, ka vajadzējis

pakaisīt sienu, lai varētu staigāt un dejot. Kas mācējis vairāk dzert, kau-

ties, spēkoties, stāstīt treknākas anekdotes un lietāt spēcīgākus lāstu un

lamu vārdus, tas sēdināts goda vietā. Dzīres parasti beigušās ar gran-

diozu kaušanos turpat dzīru telpās, tā kā dāmām nācies glābties uz galdiem

un soliem, lai netiktu kādam iereibušam varonim pa zobena vēzienam.

Katrās godībās parasti nogalināts kāds viesis, un vairāki ievainoti. — Kungu

dzīrās mieloti un dzirdīti arī viņu kalpi, tikai protams pie atsevišķa galda. —

Visā Māras valstī ir gājis kā pa mūžīgām kāzām, un tas pats Rusovs ap-

galvo, ka viņas vāci zinājuši visas pasaules nerātnās dziesmas, kuras dzie-

dājuši ar lielu patiku jauni un veci.

Ciemi un ciemati bijuši sadalīti vākos. Katram vākam bijis uzlikts

par pienākumu rudenī sarīkot savam muižniekam greznas viesības, uz ku-

rām ieradušies visi vaka zemnieki. Kad kungam nomaksātas gadskārtējās

nodevas, sākusies dzeršana, kas ilgusi vairākas dienas. Alus dzerts no tik

lieliem kausiem, ka tie derējuši arī bērnu mazgāšanai. Dzēruši, kamēr acis

līdušas no pieres laukā, dzērāji viens otra vairs nevarējuši saredžēt un kri-

tuši gar zemi. Kas pēdējais palicis kājās, tas otrā dienā cildināts kā nezin

kāds varonis. Agrāk kritušie mēģinājuši no jauna laimi un dzēruši atkal.

Turpat vingrinājušies dzeršanas mākslā arī mazi zēni, tikai no mazākiem

traukiem. — Vaku svētki ilguši no Miķeļiem līdz Ziemas svētkiem. Starp

svētkiem un gavēni labā kamanu ceļa dēļ parasti svinētas kāzas. Vasarā

pati lielākā dzeršana notikusi tirgos, un pie baznīcām jau svētku priekšva-

karā uzstādītas milzīgas alus mucas; apkārtējo novadu zemnieki ieradušies

jau sestdienā, un dejojuši un dzēruši cauru nakti. Svētdienā visi dievlū-

dzēji bijuši pilnā, bļaustījušies un taisījuši baznīcā tādu lērumu, ka grūti

nācies sprediķi sadzirdēt. Pēc dievkalpojuma beigām, turpat pie baznīcas

atkal sākusies dzeršana un dejas, skanējušas dziesmas un dūdas. Dzerša-

nai turpat sekojusi pamatīga izkaušanās un pie baznīcas notikusies viena

otra slepkavība, nemaz jau nerunājot par netiklību.

Sevišķi grandiozi svinētas Jāņa un Pētera dienas: tad visi ciemi un

ciemati, muižas un pilsētas laistījušies vienās svētku ugunīs un visur dzerts,

dziedāts, spēlēts un dejots.

Starp igauņiem un latvjiem bijis maz ļaužu, kūļiem būtu elementārākā

jēga par kristīgās ticību un katoļu un luterāņu strīdus būtību. Vecā, t. i.

katoļu ticība, zemniekiem patikusi labāk, jo tai bijis vairāk svētku dienu.—

Nebijis nevienas skolas, kur vācu mācītāji būtu varējuši mācīties latvju

vai igauņu valodu; tāpat uz savu roku lauzīdamies iedzimto mēlē, daži mā-

cītāji gluži neapzinīgi sarunājuši savos sprediķos tādas divdomības, ka

draudze smējusies locīdamās. Daudzi dievnami sagruvuši vai taisījušies

sagāzties, un neviens netaisījies viņus atjaunot.

Māras valsts vācu slinkuma un pārpilnības dienām nebijis gala. Dažs

labs muižnieks ikgadus patērējis savā muižā vairākus desmit pūrus iesala.

Rudzi eksportēti uz ārzemēm lielā vairumā, bet mieži nemaz nē, jo tie pa-

tērēti tepat pašu zemē, un nevis putrai, bet iesalam. Bijušas tādas muižas,

kurās alus darāmais katls cauru gadu nenojemts no uguns. \ēl jautrāki

gājis ordeņa pilīs, kur bruņinieki un kara kalpi dzēruši dienām un naktīm,

un daudzi miruši no pārdzeršanās. Ja pilī ieradies darīšanās kāds muiž-

nieks, vai arī vienkāršs zemnieks, veca tradīcija likusi gādāt, lai viņš aiz-

ietu mājās ar smagu galvu un četrrāpus. — Vispār, Māras valsts ļaudis skai-
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tījušies lielākie dzērāji visā Ziemeļ-Eiropā. Dzēruši nevien vīrieši, bet arī
sievietes. — Muižnieku un pilsoņu sievas un meitas staigājušas tērpušās zīdā,
samta un dārgās zvērādās, un svētku dienas vai godībās apkrāvušas tik
smagām rotām, ka lāga nevarējušas kājās nostāvēt.

lai pašā laikā, kad Māras valsts vāci dzīvo kā pa Leiputriju, cars

lānis Briesmīgais ka| kara plānus: iegādājas šaujamo pulveri, ieročus un

citus kara piederumus un iepērkas tos plašos apmēros arī pašā Livonijā.
Viņš noveic austrumos vienu tatāru valsti pēc otras, organizē armiju un

bruņojas; un beidzot arī Māras valsts mūžīgie dzīrotāji sāk noskārst, ka

reiz pienāks viņu kārta. Pletenberga slēgtais miera laiks jau taisās note-

cēt, un Māras valsts kārtas sūta sūtņus uz Maskavu, miera pagarināšanai. —

Maskavieši prasa, lai maksājot nodevas, kuras viņu caram pienākoties sa-

jemt no Livonijas. Nav panākumu arī otrai sūtniecībai, ko sūta mestrs

un Tērbatas bīskaps. Sūtņi velti aizrāda caram, ka viņš nekad neesot val-

dījis pār Māras zemi, nedz to iekarojis, un tāpēc nevarot viņu uzskatīt kā

savu lēņu zemi. Nevienā agrāko laiku mierlīgumā nekas neesot sacīts par

nodevu maksāšanu. — Maskavas lielkņazam viņi prasa uzrādīt dokumentus,

uz kuru pamata, ka krievi apgalvo. Tērbatas bīskapijai būtu jāmaksā ca-

ram nodevas. Maskavieši atsaucas uz vecām chronikām, bet nevar pa-

teikt, kādas īsti, un cik lielas esot bijušas šīs nodevas. Beidzot noslēdz ar

Krieviju mieru uz 15 g., un Māras valsts apsolās nebiedroties ar Maskavas

ienaidnieci Lietavu; vienojas arī, ka visi strīdi starp Māras valsti un Maska-

viju, kā arī jautājums par nodevām jānokārto triju gadu laikā.

Lai atvairītu cara uzmākšanos, ordenis salaiž Krieviju matos ar

Zviedriju, bet paši bruņinieki mierīgi paliek mājās un Gustavs Vaza ir

spiests slēgt ar Maskaviju mieru. —< Māras valsts vāci domā, ka krievu

briesmas ar to ir pagaidām novērstas, un savos landtāgos gari un plaši de-

batē par visādām apolitiskām lietām, (piem., par to, ka jāaizliedz muižnieku

dāmām dejot ar zemākas kārtas jaunekļiem), tikai ne par soļiem, kādi jā-

sper valsts aizsardzībai.

1555. g. pie Tērbatas bīskapa ierodas cara Jāņa sūtnis Ķerpigorevs un

prasa tūliņ samaksāt nodevas. Bīskaps un viņa padomnieki ir ar mieru

apsolīties maksāt, lai tikai tiktu no krieviem vaļā, un cer, ka vēlāk varēs

meklēt un dabūt taisnību pie Romas vnīsts ķeizara tiesas. — Bīskapija dod

caram rakstisku solījumu, ka katrs viņas iedzīvotājs maksās vienu Rīgas
marku, atskaitot garīdzniekus. Sūtnis sajem dokumentu un ieteicis tēr-

batniekiem laikus krāt naudu, dodas atpakaļ uz Maskavu.

Nākamā gada vasarā izceļas karš starp ordeni un Rīgas archibīskapu

Vilhelmu, kas gatavojies slepeni padoties Polijas ķēniņam. Ordeņa pulkus

vada maršals Firstenbergs, ielenc archibīskapu Koknesē, sajem to gūstā un

iemet Smiltenes pils pagrabā. Polijas ķēniņš Sigismunds JEL Augusts un

Prūsijas hercogs Albrechts pieteic ordenim karu (pirmais ir archibīskapa

tēvocis, otrs viņa brālis). Ordenis un Livonijas pilsētas savāc ap 7000 kara

vīru un dodas uz Zemgali, kuras robežām tuvojas 100.000 liela poļu armija.

Redzot milzīgo pārspēku, vāc'em sašļūk dūša un Posvola (1557. g.) noslēdz

līgumu, pēc kura ordenis samaksā poļiem kontribūciju, atbrīvo archibīskapu

no cietuma un atdod viņam atpakaļ tā pilis. (Tai pašā gadā mirst vecais

mestrs Galens un viņa vietā ieceļ Firstenbergu.) — Karaspēku atlaiž mājās

un visi domā. ka atkal iestājušies miera laiki.

Tūliņ pec Posvolas miera līguma cars suta Māras valstij draudu pilnu
vēstuli: nodevas vēl neesot samaksātas un Māras valsts lauzusi mierlīgumu,
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sabraļodamas ar Poliju un Lietavu. Tapec cars esot spiests ķerties pie
ieročiem.

Māras valsti pār jem pānika. Tērbatas bīskaps dievojas, ka viņa zeme ne-

kad neesot maksājusi krieviem nodevas; tikai robežu novadu dravinieki, kū-

ļiem bijušas dravas arī Krievijas tiesā, esot vecos laikos devuši krieviem kā

meslus par meža lietāšanu drusciņ medus. Par citām nodevām viņš nekā

nezinot.

1557. g. ziemā Māras valsts sūta uz Maskavu jaunus sūtņus slēgt mū-

žīgu mieru un nokārtot (jautājumu par savām maksājamām nodevām. —

Cars izrādās piekāpīgāks un ir ar mieru sajemt 40,000 dālderus par agrāko

gadu nemaksātām nodevām. — Abas puses apzvēr līgumu un nosolās viņu
turēt.

Tūliņ pēc tam pie Livonijas sūtņiem ierodas cara pārstāvji pēc apso-
lītiem 40,000 dālderiem. Sūtņiem, protams, nav līdz tik daudz naudas, un

cars liek tiem paziņot, ka viņš ilgāki negaidīšot un iešot pēc naudas uz Mā-

ras zemi.

Sūtņi dodas mājup, un krievu karaspēks viņiem seko uz pēdām. —

1558. g. janvārī krievu jātnieku bari iebrūk Igaunijā un Vidzemē, dedzina,
laupa, ved verdzībā iedzīvotājus un slepkavo visus gūstekņus, kas nespēj
skriet sirotāju zirgiem līdz. Krievu pulkus vada tatārs Šig-Ali, kas sūta

Livonijas kārtām rakstu; „ja gribat, lai es nepostu jūsu zemi, tad sūtait

pie cara sūtņus ar apsolīto naudu, un es gādāšu, lai vairāk nelīst cilvēku
asinis". — Mestrs un kārtu pārstāvji, tāpat arī Tērbatas bīskaps, ir patlaban
tukšā, jo bruņošanās karam pret Poliju prasījusi lielas summas. Cara pra-
sītā summa nav nekāda lielā un viņu varētu aizdot katrs lieltirgotājs, vai

turīgāka muižnieku ģints, bet neviens negrib to darīt; visi cer, ka gan jau
viss nokārtosies un briesmas nebūt nav tik lielas.

Beidzot pēc ilgas vilcināšanās cara prasītā summa ir sameklēta, bet
krievu rokās pa to laiku jau kritusi Narva, Vezenberga un citi pierobežas
cietokšņi. Kad ierodas Māras valsts sūtņi ar sen gaidītiem 40,000 dālderiem,
krievi tiem ieteic vākties projām: šiem veicoties tīri labi, un viņi negribot
izlaist no rokām zemi, kas tik viegli iekarojama. Lai sūtņi nesot vien savu

naudu Livonijas kungiem atpakaļ.

Vezenbergu (Rakveri) krievi stipri apcietina un novieto viņā lielu gar-

nizonu, lai no šejienes turpinātu Ziemeļ-Igaunijas iekarošanu. 1558. g. va-

sarā krievi aplenc Tērbatu; nodevēji atdod pilsētu maskaviešiem, kuri

iegūst milzīgu laupījumu.

Vācus parjem panika; karakalpi un bruņinieki visi beg no austrumu

novadu pilīm uz Rīgu un Rēveli.

1559. g. par mestru ievēl dēmisionējušā Firstenberga vietā Gotardu Ket-

leru. Māras valsts stāvoklis ir bez izejas: krievi siro pa zemi, vāciem

trūkst dūšas pretoties, bet glābiņš par velti no ārienes nav gaidāms.
Ketlers ieķīlā Grobiņas pili Prūsijas hercogam, kādu muižu Rēvelei,

par dabūto naudu salīgst karapulkus, un 1559. g. novembrī aplenc Tērbatu,

bet negūst panākumus, un iztērējis visu naudu, ir spiests atkāpties. Kara-

kalpi izklīst, artilēriju un pulvera krājumus aizgādā uz Vilandi (vienu no

stiprākajām ordeņa pilīm, kurā gaida sava mūža galu arī bij. mestrs Fir-

stenbergs). —

Nostiprinājušies Narvā, krievi mēģina koncentrēt šai pilsētā savu ārējo

tirdzniecību un aizbērt Livonijas pilsētām viņu turības avotu. Uz Narvu

sāk I)raukt nevien Libekas, bet arī Dānijas, Nīderlandes un Francijas tirgo-

ti ji: no Narvas konkurrences sevišķi cieš Rēvele un Pērnava, caur kurām
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līdz šim gājusi Krievijas ārējā tirdzniecība. Rīga cieš samērā mazāk, jo
viņa eksportē galvenā kārtā Daugavas un Dņepras baseinu preces, bet abi

šie baseini toreiz atradās Lietavas varā.

1560. g. ziemā krievi atkal iet postīt Māras valsti; Triju kungu dienā

viņi iejem Alūksnes pili, izdedzina Rīgas archibīskapa zemes, nodedzina

Smilteni un izsiro Sēliju, nekur neatrazdami pretestības. Tā paša gada pa-

\ asari Sāmsalā ierodas Dānijas ķēniņa Frīdricha 11. brālis Magnuss, lai jemtu

savā pārvaldīšanā bīskapa iemīļoto Sāmsalu un Kurzemi. Livonijas vāci

liek uz dāņu princi lielas cerības, jo Dānija joprojām ir stiprākā valsts

Ziemeļ-Eiropā. Dāņu pusē taisās pāriet arī Rēvele.

Vāci cer, ka dāņi piespiedīs krievus atstāt Māras zemi. Šīs cerības

izrādās veltīgas. 1560. g. vasarā zemē iebrūk jauna krievu armija, kurai
iziet beidzot preti ordeņa karaspēks. Pie Ērģemes notiek kauja, kuļ-ā krievi

uzvar bruņiniekus un sajem gūstā viņu vadoņus. Ordeņa bruņotie spēki

pēc šīs kaujas ir gandrīz beiguši eksistēt. Krievi aplenc stipro Vilandes

cietoksni, un sadumpojušies landsknechti solās nodot pili krieviem, ja pē-

dējie ļaušot viņiem aiziet līdz ar mantām, kuras sanesuši pilī kaimiņu no-

vadu muižnieki. Krievi apsolās, un kara algotņi ar savu laupījumu atstāj

cietoksni, kuru tūliņ iejem krievu garnizons. Krievu rokās krīt visa Māras

valsts artilērija un pulvera krājumi.

Pēc Vilandes iejemšanas krievu karaspēks iet postīt Cēsu un Valmieras

novadus. Valmieras pilsoņi mēģina uzbrukt krieviem, bet zaudē kauju un

krīt gūstā. Otrā krievu nodaļa aplenc Veisenšteinu, trešā iet dedzināt Rī-

gas apriņķi. Krievi aiziet līdz Rēvelei un izsirojuši Hāriju, griežas atpakaļ

uz austrumiem. Hārijas un Vīkas (Hapsalas apr.) igauņi, redzēdami, ka

muižnieki māk tikai prasīt no zemniekiem nodevas un klaušas, bet nespēj
aizstāvēt viņus, atsakās klausīt kungiem, sāk postīt muižas un nogalina vai-

rākus muižniekus. Nemiernieki aplenc Lodes pili, bet muižniekiem izdodas

tos sakaut un viņu vadoņus nobendēt uz moku rata.

Rēvele, redzēdama, ka viņai katru brīdi var uzbrukt krievu karaspēks,
meklē palīdzību pie zviedriem; pēdējie ir ar mieru nākt talkā, ja pilsēta

padotos Zviedrijas ķēniņam. Rēvelieši informē par šīm sarunām arī Ket-

leru, bet tas var pilsētai palīdzēt vienīgi solījumiem. — Mestrs jau labu lai-

ku ved sarunas par Māras valsts padošanos Lietavai un Sigismunda 11. Au-

gusta karapulki uz mestra lūgumu sāk okupēt vēl krievu neiejemtās pilis

un zemes. Kā honorāru Ketlers ir sev izkaulējis Māras valsts zemes Dau-

gavai dienvidos un hercoga tituli.

1561.—1562. g. Māras valsts beidz eksistēt. Rēvele padodas zviedriem;

Sāmsalā, Ventspils un Piltenes apriņķos nostiprinās hercogs Magnuss, Tērbatā

valda krievi; Dienvid-Igauniju, Vidzemi un Latgali pajem poļi, Kurzeme

un Zemgale kļūst par Polijas vasaļvalsti, Rīga vēl 20 gadus ilgi skaitās par

brīvpilsētu, kas padota vienīgi Romas valsts ķeizaram.
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XIII. Pirmais Livonijas kaŗš

Četras valstis tīko kļūt par Igaunijas un Latvijas valdiniekiera. —

Stiprākās no visām Alains zemes tīkotājām sākumā ir Krievija ar Po-

liju un Lietavu; tad nak Dānija. — Pati vājākā sākumā šķiet Zviedrija,
kura vēlāk triumfē pār pārējām sāņcensēm.

Daži vēsturnieki mēdz dēvēt par Livonijas karu, tos dramatiskos no-

tikumus, kas norisinās tag. Latvijas un Igaunijas teritorijās no 1562—1629 g.,

kad Altmarkas pamiers atstāj zviedru varā Vidzemi un Igauniju. Tādā

kārtā t. s. Livonijas (pareizāki sakot Baltijas) kara ilgums būtu 70 gadi.
Tomēr šī 70 gadu ilgā laika periodā ir gandrīz 20 gadus ilgs miera laik-

mets, kurā Polija kaimiņvalšķu netraucēta valda pār Vidzemi un Igaunijas
dienvidu apriņķiem. Tāpēc mēs šai darbā minam divus Livonijas karus,

apzīmējot kā pirmo cīņas Baltijā starp krieviem, poļiem un zviedriem no

1562—1582. g., un otrā Livonijas kara nosaukumu atstājam zviedru un poļu

cīņai dēļ Latvijas un Igaunijas (1600—1629 g.). Kā šī kara nosebojušos

epilogu var uzskatīt Kārļa X. Gustava cīņas ar poļiem un cara Alekseja

armijas 1657. g. iebrukumu Vidzemē. —

Pirmā Livonijas kara sākumā iniciatīve atrodas krievu rokās uz visas

līnijas, un viņu karapulki izsiro novadus starp Daugavu, Rīgas un Somu jūras
līčiem un Peipusa ezera, bet ielauzdamies pāris reizes arī Sēlijā. Polija

un Lietava sākuma rīkojas v/ cīņu dēļ Māras zemes diezgan gausi. Arī

Zviedrija nespēj uzsākt plašu ofensīvi, jo pašā Zviedrijā notiek cīņas» starp
Gustava Vazās dēliem. — Dānija neko daudz neiejaucas cīņās dēļ Māras

zemes, bet toties vairāk te rīkojas viņas ķēniņa brālis hercogs Magnuss,

kurš vēlāk taisās klāt par drau§p un znotu Maskavijas lielkņazam, tīko-

dams kļūt par Māras valsts ķēniņu zem Krievijas protektorāta.

1558. g. armija pēc armijas iet pāri Māras zemei. Visi kaimiņi sakās

būt viņas draugi, un visi izrādās viņas ienaidnieki, — posta, laupa un de-

dzina cik spēdami. Posta nevien kaimiņu karapulki, bet arī vietējo muiž-

nieku pulciņi, kas brīžiem rīkojas tās vai citas valsts • uzdevumā, bet vai-

rāk siro pa nelaimīgajām Latvijas un Igaunijas ārēm paši uz savu roku,

mocīdami un aplaupīdami mierīgos iedzīvotājus vēl niknāki nekā tatāri

un poļu atvestie kazaki. Vietām sāk staigāt sirotāju gaitas arī latvju un

igauņu zemnieki, nevarēdami citādi gūt uzturas līdzekļus, jo tīrumi kara

dēļ guļ atmatā un līdz kara beigām dažos novados ir jau paspējuši apaugt

ar biezu mežu.

Ziemeļos zviedriem sākumā ir diezgan labi panākumi. Tad Zviedrijā
sākas jukas un Igauniju sāk pārstaigāt otras krievu armijas, kas mēģina

iejemt zviedru galveno atbalsta punktu Rēveli.
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Zviedrijai saista rokas arī1 viņas ilgais karš (1563—1570) ar Dāniju un

sadursmes ar poļiem, kuri pretendē arī uz Ziemeļ-Igauniju. No flanga
zviedru pozicijas Igaunijā apdraud arī hercogs Magnuss, kas brāļojas ar

krieviem (cars dod savu brāļa meitu, lielās dot pūrā piecas mucas zelta un

visu Māras zemi). Magnuss sāk rīkoties kā cara vasals uu aģents. Mag-

nusa pusē pāriet varākas pilsētas un piļu garnizoni. Uzticīgi lurās pie

Zviedrijas vienīgi Rēvele, kuras konkurrente Libeka gūst lielus labumus no

tirdzniecības ar krievu iekaroto Naivu un zviedru-dāņu karā pabalsta

Dāniju.

Cīņa starp Jāni Briesmīgo un Sigismundu H. Augustu sākas tūliņ pēc
lam, kad kļūst zināms, kad Ketlers galīgi pārgājis Polijas un Lietavas val-

dinieka pusē, un poļu karavīri sāk okupēt Māras valsts pilis un pilsētas. —

Sigismunds II. Augusts

Maskavijas cars ar milzīgu armiju iebrūk 1565. g. Lietavā un iekaro Poloc-

ku, lai atjemtu leišiem cerības uz Māras zemi un aizkavētu Sigismunda

Augusta karavīrus doties palīgā tiem cīņu .biedriem, kas atrodas Daugavas

ziemeļos. — Gūtie panākumi — Kazaņas un Astrachaņas iekarošana, iegu-
vumi Māras zemē, Polockas krišana — apreibina caram galvu un viņš sāk

sapņot par Lietavas un Polijas troni, jo vairāk tāpēc, ka Sigismundam Au-

gustam nav pēcnācēju. Jagailoņu dinastija taisās izmirt, un arī poļu un

leišu augstmaņi jau laikus lauza galvas, ko celt tronī pēc tagadējā valdinieka

nāves. — Starp daudziem citiem kandidātiem daži pareizticīgie Lietavas
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augstmaņi min arī cara kandidatūru, acīmredzot tāpēc, lai padaritu Jāni

Briesmīgo piekāpīgāku Māras zemes piederības jautājumā un atturētu viņa

kara pulkus no došanās pēc Polockas iejemšanas vēl dziļāki iekšā Lietavas

territorijā.
Kad Polocka ir kritusi maskaviešu varā, poļi un leiši redz, ka cīņa

dēļ Māras zemes nebūs viegla lieta, un Polija sāk palikt vēsāka pret kara

avantūru, kura veiksmes gadījumā nāktu vairāk par labu Lietavai, kurai

ir ar Māras zemi gara robeža. (Lietava nevar ļaut krieviem nostiprināties

Latvijā, jo tas nozīmētu arī Lietavas bojā iešanu). Polijas atturība saista

ķēniņam rokas Livonijā, un Sigismunds Augusts sākumā ir spiests vairāk

turēties pie dēfēnsīvas. Maskavijas uzmākšanos Māras zemei nespēj aptu-

rēt arī kņaza Radzivila vadīto pulku uzvara pār krieviem pie Oršas (1564 g.).

un uzvarai uz pēdām sekojošais leišu iebrukums bij. Tērbatas bīskapijā. Po-

lockā novietotais krievu garnizons atsit visus leišu uzbrukumus. Cara vo-

jevodu Kurbska un Višņevecka pāriešana poļu pusē tikai uz īsu brīdi aptur

krievu panākumus Vidzemē. — Aizbēgušo vadoņu vietā stājas Buturļins

un briesmīgi izposta Smiltenes, Valmieras, Raunas un Cēsu apgabalus, aiz-

vesdams gūstā tūkstošiem latvju zemnieku: 1567. g. pats cars pošas iet si-

rot uz Latviju, bet dabūjis zināt
,

ka Māras zemē plosās mēris, atzīst par

prātīgāku palikt mājās.

lespējams, ka Sigismunda 11. Augusta gausā palīdzība Māras zemei pa

daļai bijusi iespaidota no vēlēšanās iedzīt Māras zemes kungus un pilsētas
vēl lielākā postā un nogaidīt, kamēr tie samazinās savas prasības privilē-

ģiju un pašvaldības lietās. (Latvijas un Igaunijas vācu muižnieki vēl priekš

pasaules kara mēdza atsaukties uz t. s. «Sigismunda Augusta privilēģijām'",

kuras it kā esot tiem dāvājis pēdējais Jagailons, jemdams Māras valsts ze-

mes savā apsardzībā. Daži vēsturnieki turpretim šaubās, vai vispār tāds

Sigismunda Augusta privilēģiju dokuments ir eksistējis; vismaz, viņš nav

līdz mūsu dienām uzglabājies. lespējams, ka te ir darīšana ar ķēniņam

uzstādīto prasību sarakstu, kuru vietējie vāci vēlāk centušies reklamēt kā

īstu Sigismunda Augusta apstiprinātu dokumentu. — Šai sarakstā uzskaitī-

tās Baltijas vācu privilēģijas un tiesības ir tik lielas, ka atstāj zemes suve-

renam tikai pienākumu apsargāt latvju un igauņu kakla kungu drošību un

materiālo labklājību. — Jāšaubās, ka tā laika Austrum-Eiropas lielvalšķu

— Polijas un Lietavas valdinieks būtu sācis vienīgi Māras zemes priviliģēto

kārtu labad grūto karu ar Krieviju).

Sigismunda Augusta rīcības brīvību saista arī viņa vēlēšanās pirms

nāves ciešāki apvienot Lietavu un Poliju. Kā arī nenosodītu Ļubļinas ūni-

jas izvedēju leišu patrioti, ir skaidrs, ka bez šīs ūnijas Lietava varbūt jau

XVI. g. s. beigās būtu kļuvusi par Maskavijas laupījumu. —

Ļubļinas ūnija nav pa prātam arī caram, jo tā stiprina viņa galvenā

pretinieka spēkus. — 1569. g. krievu karapulki izdedzina Vitebskas apkārtni

un atkal iebrūk Vidzemē. — Tad caram ienāk prātā, ka galu galā ar šo ūniju

nekas vēl nav zaudēts, jo vairāk tāpēc, ka poļu sūtņi, kas ieradušies Mas-

kavā, ar nodomu izlaiž baumas, ka nevien leiši, bet arī poļi pēc Sigismunda

nāves gribot celt caru par savu valdinieku. — Šīm baumām ir sūtņu cerētie

panākumi, un cars slēdz ar Sigismundu Augustu pamieru uz trīs gadiem.

1572. g. mirst pēdējais Jagailons, un Maskavā ierodas jauna poļu sūtnie-

cība ar priekšlikumu slēgt pamiera vietā mūžīgu mieru. Poļi solās celt

cara Jāņa dēlu par savu valdinieku, ja cars atdošot dēlam pūrā Smoļensku

un Polocku. —No mūžīgā miera slēgšanas nekas neiznāk. Cars beidzot

sajem nepatīkamu ziņu: Polijas seims ir ievēlējis par ķēniņu Stefanu Bato-
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riju, Septiņkalnes kņazu, pazīstamu kara vadoni, kas kāpdams tronī (1576.)
svinīgi apsolās atjemt maskaviešiem Polocku un citas krievu iekarotās
pilsētas.

Batorijs sakuma izturas pret caru ka lojāls kaimiņš, jo vairāk tāpēc,
ka viņam diezgan ko jemties ar sadumpojušos Dancigu. —

Poļiem pakļautajā Māras zemes daļā kā ķēniņa vietnieks (administrā-

tors) vairs nerīkojas hercogs Ketlers, bet Hodkevičs (kopš 1566. g.), kuram

nelaiķis Sigismunds Augusts piešķīris gandrīz neaprobežotas pilnvaras. Uz

šo pilnvaru pamata Hodkevičs rīkojas pēc sava prāta, daudz nerēķināda-
mies ar vietējo vācu atsaukšanos uz savām privilēģijām. Svarīgākos ama-

tos administrātors ieceļ poļus, nevis

vācus; arī daudzas pilis, vai parei-

zāki sakot viņu drupas dabon poļu
tautības saimniekus.

Cars redz, ka novilcinādams

kara operācijas, viņš ir velti zau-

dējis laiku, un sāk rīkoties ar lielu

enerģiju. 1577. g. janvārī cara kara

pulki pa otram lāgam (pirmo reizi

1570.— 1571. g. ziemā) aplenc Rē-

veli*). Aplenkšanai nav panākumu
Tā paša gada jūlijā cars milzīgas

armijas priekšgalā iebrūk Vidzemē,

kur poļu rokās nesen kritušas Tu-

raidas un Rūjienas pilis. Viena pēc

otras krīt Ludza, Rēzekne, Daugav-

pils, Krustpils, Ļaudona, Gulbene.

Cēsvaine, Bērzone, Ērgļi, Koknese,

Aizkraukle, Lielvārde un Salaspils.
— ledzīvotājus pa daļai aizved gū-

stā uz Krieviju, pa daļai apkauj te-

pat uz vietas, — cērt galvas, sēdina

uz mietiem vai dzīvus sadedzina.

Cars ir dabūjis zināt, ka viņa

protežētais «Livonijas ķēniņš" Mag-

nuss sācis sazināties ar poļiem un

publicējis vietējiem vāciem uzsau-

kumu — turēties sava ķēniņa pusē.

kurš pasargāšot viņus no krievu

barbariem. Tāpēc arī šai cara si-

rojumā visbriesmīgāk dabon ciest

Magnusa piekritēji, par kādiem (ars

16. g. s. poļu kareivis

uzskata visus Māras zemes vacus, apgalvodams, un ne bez pamata, ka tie

esot viltnieki un zverasta lauzēji.

Kā negaiss cara armija veļas pāri Latgalei un Vidzemei, un aiz viņas

visur paliek kūpošas drupas un līķu kaudzes, ap kurām plēšas vilku bari.

Izdedzinājis Daugavas novadus, cars griežas pret Cēsīm, kur patlaban uz-

turās Magnuss; 31. augustā cara jātnieku pulki parādās pie Cēsu vārtiem,

•) ftēvelieši apbruņobaru igauņu jaunekļu un amatnieku zeļ|a Ivo šenkenberga vahibā no-

sūta kā partizāņus krievu armijai aizmugurē. Igauņu zemnieki izrādās par teicamiem kara vīriem un

Šenkenbergsiegūst Livonijas Hannibala nosaukumu, v iņš sagādā Krieviem tik lielas raizes, ka tie spie-
sti pret to sūtīt veselu karaspēku. Vēlāk Šenkenbergs krīt krievu gūstā un tie viņu sakapā gabalos.
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un cars suta Magnusam ziņu ierasties krievu lēģerī. „Ķēniņš" neparedz neko

labu un atsūta savā vietā kā delegātus divus muižniekus.
—

Cars tos pavēl pātagām dzīt atpakaļ pilsētā, un no jauna aicina pie
sevis nodevīgo vasaļu. — ledzīvotāji, baidīdamies no cara dusmām, pie-
spiež hercogu doties pie Maskavijas valdinieka; līdz ko viņš ir izjājis no

pilsētas, hercogu apstāj krievi un draudēdami liek ielaist viņus pilsētā.
Hercogs paklausa, vārti atveras un pilsētā sabrūk iekšā krievi, sākdami

tūliņ slepkavot, laupīt un dedzināt. Daļa iedzīvotāju paglābjas pilī un no-

lemj turēties līdz pēdējam. —

Magnuss ierodas cara lēģerī un krīt Jānim pie kājām. Cars to izlamā

pa krievu modei, pārmet brāļošanos ar poļiem, tura savu vasaļu kādu laiku

apcietinajumā un tikai vēlāk atlaiž brīvībā.

Cēsu pilsētas ielas ir pilnas līķu, bet pils vēl turās, un krievu artilēri-

ja sāk graut viņas mūrus; garnizons un pilī sabēgušie iedzīvotāji redz, ka

arī pilij neies garām pilsētas liktenis. Viņi nolemj mirt pašu izvēlētā nāvē

un negaidīt, kamēr tos sāks bendēt cara kalpi. — Zem mestra zāles novieto

pulvera mucas; tad visi iebauda sv. vakarēdienu un viens no otra atvadās;

vīri jem sievu rokas savējās, mātes spiež bērnus pie krūtīm. — Nāvei no-

lemtie inetas ceļos un dzied: „Dievs kungs ir mūsu stipra pils", bet kap-

teinis Indriķis Boismanis izliecies pa logu ar garu lāpu pielaiž pulverim

uguni. — Pils mūri sagāžas kopā kā spēļu nams. — Gaisa satricinājums iz-

met varonīgo kapteini pa zāles logu un viņš nāvīgi ievainots, tikko neuzkrīt

uz kakla Maskavas valdiniekain. Pārskaities cars pavēl kapteini uzdurt uz

mieta, bet varonis beidz elpot, pirms krievi notēš mietu un cara pavēli iz-

pilda pie Boismaņa līķa.

(Cesu garnizona varonīga boja iešana ir viena no nedaudzām gaišā-

kām vietām Baltijas \acu vēsturē).

Pils pagrabos krievi atrod vēl dažus nelaimīgos, kuriem trūcis dūšas

dalīties Boismaņa un viņa biedru liktenī. Satracinātais cars, kas cerējis

iegūt stipro cietoksni veselu, liek kapāt gūstekņus asām pātagām tik ilgi,
kamēr miesa krīt nost no kauliem, citus izvāra dzīvus, citus nodīrā, citus

sadedzina un vēl citus uzdur uz mietiem, kur tie mocās daudzas stundas,

raustīdamies nei/sakamas sāpēs, līdz nāve viņus atpestī. — Nobendēto upu-

ru līķus krievi atstāj turpat, neapraktus, un ap miroņiem naktīs mielojas
vilki un bez saimniekiem palikušo suņu bari. (Dažus mēnešus vēlāk šo

zvēru kaukšana, kas skan kilometriem tāļu, dod iespēju kādam uzjēmīgam

poļu administrātora ierēdnim Bīriņam ar pulciņu latvju zemnieku naktī

piezagties pie krievu atjaunotās Cēsu pils un sargiem nedzirdot uzrāp-

ties uz mūriem: pārdrošnieki apkauj garnizonu un pilī nostiprinās Bīriņa

ataicinātie poļu kareivji).

Valmierieši dabūjuši dzirdēt par kaimiņu likteni bez šāviena atver

caram vārtus; cars liek viņus aizvest uz Cēsim un nomocīt. — Padodas arī

Raunas, Smiltenes un Trikates pilis.

Pānikas pārjemtie Māras zemes kungi sūta pie ķēniņa Stefana vienu

sūtni pēc otra, lūgdamies glābiņu. Ķēniņš joprojām nevar steigties talkā,

jo nav vēl ticis galā ar dumpīgo Dancigu. — Izdedzinājis Vidzemi un apkā-
vis tūkstošiem cilvēku, cars kā triumfātors atgriežas Maskavā.

Drīz pēc tam kara laime sāk nosvērties leišu un poļu pusē: leiši at-

jem krieviem Daugavpili, Suntažus, Ērgļus un citas pilis. Cēsu atkarotājs

Bīriņš ar latvju zemniekiem un dažiem poļu kareivjiem izdzen krievu

garnizonu no Burtnieku, Rūjienas un .Nītaures pilīm un Limbažiem. —

1578. g. pavasari krievi trīs reizes izmēģina sturmet Cēsis, bet veltīgi, jo
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cietoksnim atsteidzas talkā Hodkevičs ar saviem leišiem. Tā paša g. okto-

brī poļi un zviedri kopīgiem spēkiem sakauj krievu pulkus pie Mujāniem.
— Krievi zaudē kaujā 6000 vīru un 20 lielgabalus. (Krievu artileristi paka-

ras pie saviem lielgabaliem, redzēdami, ka tos nav iespējams glābt, un labi

zinādami, kā apietas ar cīņu zaudējušiem kara vīriem Maskavas valdinieks).

Gūtās uzvaras saceļ poļus kā spārnos, un seims, kas citkārt parasti

stājies ceļā savu ķēniņu kara plāniem, tagad skubina Batoriju turpināt cīņu

pret Maskaviju. Krievu sūtņus, kas ieradušies Varšavā runāt par miera

slēgšanu, rupji aizraida projām. 1579. g. pats ķēniņš dodas uz kara lauku

ar 40,000 vīru lielu armiju un aplenc Polocku. Pilsēta krīt poļu rokās,

tāpat arī daži Smoļenskas vojevodistes novadi. Cars atkal lūdz mieru, un

atkal bez panākumiem. 1580. g. vasarā ķēniņš Stefans iebrūk Krievijā ar

jaunu karaspēku un iesturmē Velikije Lūkus. Ziemā leiši iejem Rēveli,

Holmu un Staraja Rusu, bet Livonijas jaunā administrātoia Radcivila dēls

Kristaps ar saviem leišiem atjem krieviem dažas pilis Dienvid-lgaunijā;

poļi iejem Smilteni.

Krievi atkal lūdz mieru, bet Batorijs saka, lai iepriekš evakuējot Livo-

niju, tikai tad varēšot sākt miera sarunas. — Cars lūdz atstāt viņam vismaz

dažas pilis, bet Batorija prasības aug: viņš prasa nevien krievu iejemtos

Māras zemes novadus, milzīgu kontribūciju un piedevām vēl Smoļensku,

Pleskavu un Novgorodu.

( ars meklē palīdzību pie pāvesta, solīdamies pakļaut Krievijas pareiz-

ticīgos Romas virskundzībai. Šī viltība izdodas, un pāvests sūta kā vidūtāju

starp caru un ķēniņu jezuītu Antoniju Posevino.
— Stefans aplenc Pleskavu.

bet nespēj to iejemt, kaut gan pats Batorijs un viņa draugs Zamoiskis vai-

rākas reizes stājas uzbrucēju kolonnu priekšgalā. Krievi aizstāvas izmisu-

ši un saka, ka vieglāk esot mirt cīņā, nekā no cara bendes rokas. Ķēniņa

armijā sāk plosīties sērgas, un viņa ungāru algotņi ļoti cieš no bargā zie-

mas sala. Neveicas arī Pečoru klostera aplencējiem. — Vidzemē krīt poļu

rokās Lielvārdes, Aizkraukles un Salacas pilis. —

Stefans Batorijs pēc neveiksmes pie Pliskāvas paliek piekāpīgāks, un

Zapoļjas ciemā (Veļikije Luki tuvumā) Posevini vadībā sākas miera saru-

nas krievi atsakās Polijai par labu no Māras zemes, Polockas un Veļižas,

un dabon atpakaļ poļu iekarotās pilsētas Maskavijas robežās. Mieru (pa-

tiesībā pamieru) noslēdz 1582. g. un uz 10 gadiem. —

Zviedri slēdz pamieru ar maskaviešiem gadu vēlāk, un patur savā

varā Ziemeļ-Igauniju. Pamieru pēc tam pagarina vairākas reizes un cara

Teodora ministrs Godunovs mēģina atgūt krievu zaudētās pozīcijas Igau-

nijā, atjem zviedriem Jamburgu, aplenc Narvu ar 100,000 vīru lielu armiju

un sakauj pilsētas tuvumā zviedru karaspēku. Narvas kommandants Horns

izkaulē no krieviem pamieru, tiem piesolīdams zviedru iekarojumus [ngrijā
(Pēterpils gub.). — Zviedrijas ķēniņš Jānis 111. nodod Hornu tiesai, kura tam

piespriež nāves sodu; Zviedrija slēdz savienību ar Krimas chānu un uz cī-

ņas lauku dodas jauna zviedru armija, ķēniņa brāļa Kārļa vadībā. Arī tai

nesmaida kara laime. — Gadu vēlāk maršals Flemmings, sakauj krievus

Pleskavas tiesā, bet krievi atbild ar iebrukumu Somijā. Zviedrijas troni

1592. g. manto Jāņa 111. dēls Sigismunds, kas jau agrāk ticis par Polijas ķē-

niņu. Krievija paliek piekāpīgāka un beidzot 1595. g. Teisinas ciemā (pie

Narvas) slēdz «mūžīgu mieru" ar Zviedriju, sajemdama atpakaļ Ingrijas

pilsētas un Kareliju un atsacīdamās no Igaunijas.

Šim zviedru-krievu kara epilogam ir tikai lokāla nozīme, jo Māras

zemes liktenis ir izšķīries jau 15 gadus agrāk. — Livonijas karš beidzas jau



1582—83 g.; par ordeņa un bīskapu zemju galveno valdinieci paliek Po-

lija, kuras varā atrodas Latgale, Vidzeme ar Rīgu un Dienvid-Igaunija, un

kā vasaļvalsts Kurzeme ar Zemgali. — Polija pretendē uz visu Māras zemi,

grib iegūt arī Igauniju. Māras zemes dēļ briest jauns bruņots konflikts,

šoreiz starp abām Krievijas uzvarētājām. Pirmajā Livonijas karā triumfē

Polija; otrajā zaudē cīņu, bet uzvaras augļus bauda Zviedrija.

1562—1582 g. kurā iet bojā lielākā daļa Māras zemes iedzīvotāju; ka-

rotāju armijām parasti uz pēdām seko bads un viņam pakaļ steidz mēris.

Piļu vietā paliek drupu kaudzes; par zemnieku māju kādreizējo eksistenci

liecina tikai krāšņatas, un tīrumi un pļavas aizaug ar krūmiem un biezu

mežu. Zemnieki glābdamies no sirotājiem bēguļo pa purviem un siliem

un jūtas no vajātājiem puslīdz droši tikai pašu lielāko mežu dziļumā, kur

lūko vietām taisīt sev jaunus tīrumus. Lielajiem kara ceļiem tuvākie no-

vadi paliek galīgi tukši no ļaudīm un tā laika chronisti stāsta, ka ceļotājs

varējis izjāt cauri visai Vidzemei, no Rīgas līdz Valkai, neredzēdams arāju

tīrumā un nedzirdējis suni rejam nedz gaili iedziedamies.
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XIV. Pēdējie Jagailoņi

15. g. s. beigās un 16. g. s. sākumā Polijas un Lietavas iekšējais nespēks
ir tik liels, ka viņas nespēj atvairīt Maskavas uzmākšanos un gadu desmi-

tiem ilgi nevar tikt galā ar vācu ordeni, kaut gan pēc kaujas pie Tannen-

bergas tas nekad vairs nav varējis atspirgt. Viņu nevarība ir manāma

arī dienvidos, kur Jagailoņu valstis robežo ar tatāru zemēm un kur Polijas

virskundzību reiz atzinuši Transilvānijas, Moldāvijas un Valachijas kņazi.

Poliju vēl saista ar Lietavu tikai personālāmjas saites un viņas tikai tinas

pie tradicijas vēlēt vienu un to pašu princi par Polijas ķēniņu un

Lietavas dižkunigaikšti. Cīņās pret Maskavas valsti Lietava zaudē daudzas

baltkrievu apdzīvotas provinces. Rietumos Polija ir tik tuvredzīga, ka

ļauj ordeņa valstij tag. Austrum-Prūsijā palikt (1525. g.) par laicīgu hercoga
valsti, kuras valdinieks skaitās Polijas ķēniņa vasals (1618. g. Sigismunds 111.

pat atļauj Prūsiju mantot Brandenburgas Hohencollerniem, kaut gan pēc

Prūsijas kapitulācijas līguma viņas hercogu dinastijas izmiršanas gadījumā

tai jāpaliek par Polijas provinci). Vienīgais pozitīvais Polijas ieguvums

16. g. s. sākumā ir Mazavas pievienošana pēc vietējās kņazu dinastijas

izmiršanas.

Priekšpēdējais Jagailonis Sigismunds I. (1506—1548) ir nevarīgāks diplo-
māts nekā Maskavijas lielkņazs Vasilijs 111., un pēdējais sāk intriģēt pret
kaimiņiem dienvidos un rietumos, slēgdams draudzības līgumus ar Mol-

dāviju un ķeizaru Maksimilianu. Habsburgi apskauž Jagailoņu dinastijas

nostiprināšanos arī Čechijā un Ungārijā un meklē pret viņu sabiedrotos, ne-

nievādami arī tālās Maskavas valdinieka draudzību. Starp Habsburgiem
un Maskavu nodibinās diezgan cieši diplomātiski sakari. Jagailoņi nespēj

vest cīņu divās frontēs un ir spiesti izvēlēties starp rietumiem un austru-

miem; viņi nolemj atkāpties rietumos, bet uzbrukt austrumos un 1515. g.

Vīnē slēdz ar Habsburgiem precību un draudzības līgumu, uz kura pamata

Habsburgi vienpadsmit gadus vēlāk manto Čechiju un Ungāriju. Nodro-

šinājuši sev rietumos Habsburgu draudzību, Jagailoņi var vērst visus spē-

kus pret rītiem un dienvidaustrumiem, kur Maskavas un turku un tatāru

uzmākšanās kļūst arvienu neatlaidīgāka. Augstmaņu patvaļa un Polijas

ķēniņa varas šaurās kompetences tomēr neļauj izmantot panākumus, kuru*

poļu un leišu karapulki gūst dažās kaujās (tās pašas aristokrātijas patvaļas

dēļ Sigismunds I. nespēj ilgi tikt galā arī ar ordeni). Polijā draud iestāties

anarchija, un ķēniņam saucot šļachtu uz karu pret Moldāviju, pie Ļvovas

salasījies muižnieku karaspēks ceļ dumpi pret ķēniņu un kara gājiena

vietā prasa jaunas privilēģijas. Kāda seima deputāti pat tikko nenogalina

savu valdinieku. Ap šo pašu laiku šļachta sāk uzstādīt tēzi, ka likumi
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varot stāties spēkā tikai tad, ja seims tos vienbalsīgi piejemis (eommunis

consensus). Šis princips viņa tālākajā attīstības gaitā noved pie liberuni

veto, t. i. seima lēmums negūst likuma spēku, ja pret viņu ceļ protestu
kaut viens deputāts.

Lietavā Jagailoņi ir daudz neatkarīgāki, jo viņas lielkņaziem ir

lielāka vara nekā Polijas ķēniņiem; lielkņazu rīcības brīvību lielā mērā

saista leišu bajāru cenšanās izcīnīt sev tādas pat tiesības, kādas ir Polijas

šļachtai, un viņi cer tās iegūt, ja Lietava vēl ciešāki piesliesies Polijai.

Bajāru kārtas intereses un nemitīgā Maskavijas uzmākšanās galīgi iedzen

Lietavu Polijas apkampienos.

Pusanarcbijas stāvoklis Polijā turpinās arī pēdējā Jagailoņa Sigis-
munda 11. Augusta valdīšanas laikā (1548—1572); dēls tomēr ir spējīgāks

valdinieks, nekā tēvs un gūst dažus panākumus nevien iekšējā, bet arī

ārējā politikā. Viņam izdodas iegūt Latgali, Vidzemi un Dienvid-Igauniju,
padarīt Kurzemi un Zemgali par vasaļu valstīm, un Polijai sāk rasties

diezgan labas izredzes kļūt par Baltijas jūras valdinieci. lekšējā politika

jāatzīmē Jagailoņu apvienoto valšķu saraušana vienā organismā: ķēniņš

tām dod kopēju konstitūciju un līdz ar to panāk šī apvienotā organisma
militārās varas un starptautiskā iespaida palielināšanos. Sigismunds Au-

gusts pats nepagūst izmantot šo valsts spēka pieaugumu ārpolitika, bet

Stefana Batorija uzvaras un Polijas dominējošais stāvoklis Austrum-Eiropa

un Baltijas jūras austrumu piekrastē, kas nodibinās 16. g. s. beigās, ir

pēdējā Jagailoņa pūliņu rezultāts.

Lielākais Sigismunda Augusta nopelns — skatoties no Polijas viedokļa
— ir Ļubļinas ūnija 1569. g., kurā ķēniņš piespiež Lietavas augstmaņus ap

zvērēt Lietavas apvienošanos ar Poliju vienā valstī, un pie tam uz Lietavas

rēķina. Līdz ar to Lietava beidz eksistēt kā neatkarīga valsts un paliek

par Polijas sastāvdaļu ar diezgan šauru autonomiju, bet saviem likumiem

un savu karaspēku. Līdz šim strīdīgās provinces — Voliniju, Podoliju un

Ukrainu, — uz kurām pretendē ir leiši, ir poļi, galīgi pievieno Polijai.

Pie tās pašas reizes inkorporē Polijas valsts ķermenī arī Sigismunda Au-

gusta ieguvumus pie Rīgas jūras līča, Mazavu un Rietum-Prūsiju, upurējot

atsevišķu, līdz šim vāji vienotu Sigismunda Augusta valšķu intereses par

labu kopējā organisma t. i. Polijas stiprināšanai.

Sigismunda Augusta laikā Polijā sākas kontrreformācija, kas samērā

ātri izskauž dažādos protestantisma nozarojumus; Polijā sevišķi lielus pa-

nākumus ir guvuši kalvinisma un radikālākie reformācijas virzieni, kas

noliedz trīsvienību v. c. kristīgās baznīcas dogmas (ariāņi, sociniāņi v. t. t.).

Kalvinisms ir laidis diezgan dziļas saknes arī Lietavā, kur viņu protežē

varenā Radzivilu ģints. Reformācija tomēr skar tikai intelliģenci un izglī-

totākos muižniekus, neiespiezdamās tautas masās; tāpēc arī jezuītiem iz-

dodas reformāciju diezgan ātri iznīdēt. Sevišķi lielus panākumus viņi gūst

Stefana Batorija laikā; šis ķēniņš, kas pats savā jaunībā bijis protestants,

skatās uz ticības strīdiem no valsts viedokļa un nācijas iekšējās vienības

dēļ atbalsta kontrreformāciju.

Sigismunda Augusta laika beigās arī Polijā ir manāmas tendences rai-

sīties vaļā no Romas virskundzības, bet ķēniņš stājas tām ceļā. Lai ap-

mierinātu muižnieku opoziciju, kura sanaidojusies ar bīskapiem, un gribē-

dama graut viņa lielo varu, taisās iet reformācijas ceļu, viņš tiem piešķir

jaunas privilēģijas uz pilsētu rēķina, atļaudams vienīgi muižniekiem izvest

uz ārzemēm vietējos ražojumus. šis lēmums aptur Polijas pilsētu un

līdz ar to arī pilsoņu kārtas uzplaukumu. Polija ir un paliek tipiska



agrārvalsts. Pilsētu uzplaukuma apturēšanai ir bēdīgas sekas: Polijai ne-

vien neizdodas iegūt dominium maris Baltici, pēc kuras vēlāk tā cenšas

Sigismunds 111., bet viņš zaudē vienu pēc otras savas teicamās pozīcijas

Baltijas jūras piekrastē, un beidzot ir spiests meklēt saviem spējiem izeju

dienvid-austrumu virzienā, auglīgajās Dņepras baseina stepēs, kuru meln-

zeme vilina nevien zemnieku, bet arī muižnieku kārtas ieceļotājus. Polijas

smagumpunkts pēc kontrreformācijas un muižnieku interešu uzvaras pār

pilsētu un valsts interesēm pārvietojas no Baltijas jūras baseina uz. Dņepras

baseinu.

57937*
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XV. Stefans Batorijs

Pēc Jagailoņu dinastijas izbeigšanās aristokrātija proklamē Poliju par

republiku, un viņas ķēniņi ir vairs tikai mūža prezidenti. Interregnum

laikā, t. i. līdz jauna ķēniņa ievēlēšanai visa vara pāriet Polijas primasa

(Gņeznas archibīskaps) rokās: viņš sasauc seimu, pārbauda troņa kandidātu

sarakstu, vada valsts lietas un paziņo tautai jaunā ķēniņa vārdu.

Polijas troņa tīkotāju nav trūkums, un viņu starpā ir veseli četri

izcili kandidāti. Pirmais no tiem ir Valuā dinastijas princis Indriķis, kura

ievēlēšanas gadījumā Francija garantē Polijai sultāna draudzību; Habsburgi
uzstāda sava erchercoga kandidātūru, un sola Spānijas un Dānijas palī-
dzību pret turkiem un iedzīvošanos uz Osmaņu valsts rēķina. Trešais kan-

didāts ir Maskavas cars Jānis Briesmīgais, ķura aizstāvji cer ar laiku in-

korporēt Polijas valsts ķermenī arī Maskaviju, tāpat, kā tas nesen izde\ ies

ar Lietavu. Ceturtais kandidāts ir Zviedrijas ķēniņš Jānis 111., Sigismunda

Augusta māsas virs, liels katoļu un aristokrātu draugs; viņš sola Zviedrijas

palīdzību pret Maskaviju.

lespaidīgā katoļu baznīca nostājas prinča Indriķa kandidātūras puse

un viņu 1575. g. .ievēl par Polijas ķēniņu, šļachta tam diktē noteikumus,

uz kādiem var kāpt Polijas tronī. Jautājumu par karu un mieru turpmāk
izšķirs senāts, bet pavēli muižnieku milicijas sasaukšanai dos seims. Ja

ķēniņš sāktu nepildīt dotos solījumus, tautai, t. i. šļachtai, ir tiesības ķer-

ties pie ieročiem. Piedevām muižnieki vēl izspiež no Indriķa solījumu uz-

būvēt uz sava rēķina Polijai Baltijas jūrā floti un samaksāt valsts parādu-.

Indriķis sāk valdīt, bet jau nākamā gadā slepeni atstāj Poliju uz.

visiem laikiem, jo Francijas tronis pēc Kārļa IX. nāves ir kļuvis vakants,

un Polijas ķēniņš ir brāļa tuvākais mantinieks (Indriķis 111.). Polija atkal

ir spiesta meklēt sev jaunu ķēniņu.

Tagad ievēl Septiņkalnes kņazu Stefanu Batoriju; poļi cer, ka viņš kā

sultāna vasals uzturēs draudzīgas attiecības ar Turciju, kura patlaban ir

stiprākā Austrum-Eiropas lielvalsts. Batorijs ir enerģisks valdinieks un

rūdīts karavīrs; viņš veic Jāni Briesmīgo daudzās kaujās un piespiež to

1582. g. atsacīties no Māras zemes un agrāko gadu iekarojumiem Lietavā.

Batorijs grib turpināt karu, iebrukt Maskavijas iekšienē un lūkot padarīt

krievu valsti par Polijas apakšnieci; ķēniņa plāniem pretojas šļacbta, bai-

dīdamās no viņa varas pieauguma. Šļachtas īgnumu vēl pavairo ķēniņa

Stefana stingrā iekšējā politika un aristokrātija sāk runāt par viņa atcel-

šanu; ķēniņa pusē nostājas viņa protežētie jezuīti, aiz kuriem stāv varenā

katoļu baznīca, un Batorijs noturās tronī līdz savai nāves stundai; no

Maskavijas iekarošanas plāniem nekas neiznāk.
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Batorija laikā beidzot padodas Polijai arī Rīga (1582. g.), kas līdz

tam atzīst tikai Romas valsts ķeizara virskundzību, un prot izkaulēt sev

plašas privilēģijas uz pārējo Māras zemes ostu pilsētu rēķina (Rīgai pieder

monopoltiesības uz Kurzemes un Vidzemes ražojumu izvešanu, un viņa tās

zaudē tikai šķirdamās no Polijas un palikdama par Zviedrijas apakšnieci).

Savā cīņā pret šlachtu Batorijs mēģina atbalstīties uz zemākajiem

slāņiem, un organizē no kroņa muižu zemniekiem teicamu infanteriju (kava-

leriju joprojām uzstāda muižnieki). Šie kājnieki, labā artilērija un ungāru

un vācu algotņi Batorija vadībā izcīna pret krieviem daudzas uzvaras.

Rutorijs ir arī pirmais no Polijas ķēniņiem, kas cenšas organizēt Ukraiņos

Stefans Batorijs

kazakus un ierāda tiem vietu valsts bruņoto spēku sastāvā. No citām

Batorija reformām atzīmējama atsacīšanās no pēdējās instances tiesībām

un piecu atsevišķu tribūnālu resp. augstāko tiesu dibināšana.

(Uzglabājies nostāsts, ka Batorijs mēģinājis mīkstināt arī Latgales un

Vidzemes zemnieku smago likteni un taisījies atsvabināt viņus no miesas

sodiem, kurus tiem varēja uzlikt muižnieki. Zemnieki, nobijušies, ka muiž-

nieki izlietās ķēniņa labi domāto reformu vēl lielākai zemnieku izsūkšanai,

lūguši ķēniņu atstāt veco sodīšanas kārtību. Batorijs pēc tam atteicies

no sava nodoma.)
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XVI. Polija un kazaku kaŗi

Pēc Stefana Batorija nāves Polijas iekšējais un ārējais stāvoklis atkal

paliek ļaunāks. Ar Sigismundu 111. (1587—1632) sākas Vazās dinastija, bet

izvēle izrādās priekš Polijas vistu nelaimīga: šī dinastija, no kuras jau-
nākās līnijas cēlušies lielākie Zviedrijas valdinieki, nav devusi Polijai ne-

viena spējīgāka ķēniņa. Polija sāk zaudēt savu 16. g. s. iegūto Austrum-

Eiropas galvenās lielvalsts lomu. Sigismundam 111., kas pēc tēva nāves

manto Zviedrijas troni un kura dēlu Vladislavu krievi ievēl par savu

cani. ir bijušas diezgan labas izredzes apvienot zem savas varas vai ma-

zākais
— iespaida, daudzas Ziemeļ- un Austrum-Eiropas zemes, bet viņš kā

tīšam dara visu iespējamo, lai sanīstos ar zviedriem un krieviem. ķēniņa

politiskās tuvredzības sekas ir Zviedrijas troņa zaudēšana un Romanovu

nostiprināšanās Maskavā: gribēdams Vladislava vietā pats nosēsties Maska-

vijas tronī, Sigismunds pretojas dēla pāriešanai pareizticībā, un prasa kā

maksu pat Vladislava laišanu uz Krieviju plašus pierobežu apgabalus. Izde-

vīgais gadījums pakļaut Maskaviju un sagatavot tai Lietavas likteni, paliek

neizmantots.

Sigismunds 111. ir liels Habsburgu draugs un fanātisks katolis. Pa-

klausīdams jezuītiem, Sigismunds mēģina padarīt Polijas pareizticīgos par

Romas apakšniekiem un ar viņa ziņu Brestē 1596. g. katoļu baznīcas pār-

stāvji un daži pareizticīgi bīskapi noslēdz ūniju, kura tomēr nebauda ne

baltkrievu, nedz ukraiņu simpātijas un tikai padziļina plaisu starp Polijas

valsti un viņas pavalstniekiem, kas turās pie grieķu-katoļu baznīcas. Sākas

reformēto ūn pareizticīgo vajāšanas un pēdējās aizstāvju lomū sāk uzstā-

ties kazaki un Maskavija.

Sigismunda konflikts ar viņa tautiešiem zviedriem un tēvoci Kaili

iegrūž Poliju karā ar Zviedriju, un pēc gandrīz 30 gadus ilgas cīņas viņa

zaudē Vidzemi, par spīti poļu kara vadoņu Hodkeviča un Koņeepoļska spē-

jām un uzvarām. Krievijai izdodas atjemt Smoļensku un Čerņigovu. bet

šīs pilsētas zaudē Sigismunda dēls Jānis Kazimirs.

Pēc Sigismunda 111. nāves šļachta ievēl par ķēniņu viņa dēlu Vladi-

slavu, vēl vairāk ierobežodama ķēniņa kompetenci. Ķēniņš pat nedrīkst

līgt kara algotņus pats uz sava rēķina; viņas pašam uz sava rēķina jā-

uzbūvē Polijai flote un puse no ķēniņa zemju iejēmumiem jāziedo kara

spēka uzturēšanai. Tādā kārtā Polijas ķēniņam ir mazākas tiesības nekā

magnātiem, kas visi tura kara kalpus (lielākās magnātu ģintis • Radzivili.

Sapiehas, Zamoiski, Višņevecki v. c. uzstāda kara gadījumā vai plēsdamies

savā starpā pat pa 10,000 bruņotiem vīriem un teicamu artilēriju). Vladi-

slavs piejem šos ierobežojumus, bet vēlāk (1632—1648) ir spiests akceptēt
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arī citus. Viņam aizliedz taisīt parādus valsts vajadzībām, un seims no-

lemj, ka ķēniņš bez viņa atļaujas nedrīkst atstāt valsts robežas. Vladi-

slavs IV. ir spiests paciest visus pazemojumus un noskatīties, kā no viņa
rokām izslīd arī pēdējās ķēniņu varas atliekas. (Ja ticēt chronikas nostā-

stiem, Hmeļņickis, kas meklējis pie ķēniņa taisnību, esot ķēries pie iero-

čiem uz paša Vladislava IV. padomu).

Arēja politika Vladislavam arī nav lielāku panākumu un velti viņš

mēģina atgūt Maskavas troni; karu izbeidz miers, kas atstāj Polijas varā

viņas agrākos ieguvumus: Smoļensku, Seversku un Čerņigovu. 1635. g.

notek Altmarkā noslēgtais pamiers ar Zviedriju: pēdējā ēvakuē savus gar-

nizonus no Prūsijas ostu pilsētām — Klaipēdas, Pilavas, Braunsbergas un

Klbingas. bet joprojām patur savā varā Vidzemi.

Polijas chronisti sāk pirmo reizi minēt kazakus 16. gadu simtenī. Šai

laikā viņas austrumu apgabalos norisinās plašo stepju kolonizācijas process.

Tagadējā Ukrainē bariem plusi iekšā krievu un poļu kolonisti, zemnieki

un muižnieki, un arkls ikgadus atkaro stepei jaunus auglīgās melnzemes

apgabalus. kolonizācija prasa bruņotu apsardzību, jo no dienvidu un

austrumu stepēm nemitīgi brūk Ukrainē tatāru sirotāji. Visātrāk koloni-

zējas tās zemes, kas pieder magnātiem: pēdējiem ir katram prāvs bruņotais

spēks. Sīkie kolonisti, nevien zemnieki, bet ari muižnieki, ir spiesti lūgt

kaimiņu magnāta apsardzību un uzjemties par to zināmus pienākumus,

kurus magnāti vēlāk palielina un grib izlietāt kolonistu pārvēršanai par

dzimtļaudīm. Jaunie magnātu apakšnieki nespēj aizmirst, ka viņi nesen

vēl bijuši brīvi ļaudis un pie gadījuma to atgādina magnātiem ar ieroču

palīdzību, Uzjēmīgākie un pārdrošākie sāk doties tālāk stepēs, kur vēl

nav magnātu un katram jāpaļaujas tikai uz paša un tuvāko draugu spēkiem.

Tā dzimst kazaku kārta, no kuras nogrupējumiem lielāko slavu gu-

v;uši aizkrācieši Polijas bēgļi, kas apmetušies ap Dņepras krācēm un

uz šīs upes salām, un dzīvo kā īsti stepju bruņinieki, neatzīdami valsts

varas virskundzību un paļaudamies tikai uz saviem zobeņiem un muske-
tēin.

— Sākumā viņi piedalās Polijas karos pret krieviem, turkiem un

tatāriem, bet vēlāk no Aizkrāces nāk Ukrainas un kazaku brīvības cīnītāju

vadoņi. Rādīdamies nemitīgās cīņās pret kaimiņiem-musulmaņiem, aiz-

krācieši ir lieliski kara vīri (sevišķi bīstami kaujās bija viņu kājnieki, kas

spēja uzjemties cīņu pat ar zviedriem un janičariem, un karos pret po-

liem brīžiem izturēja arī poļu slaveno huzāru *) uzbrukumus. Viņu kaujas
taktika zināmā mērā atgādina husitu taktiku: tāpat kā čechu brīvības

karotāji, aizkrācieši un pārējie kazaki pielietā cīņai savus vezumu ratus, un

v iņu lēģeris uz pirmo atamana komandu pāris minūtēs pārvēršas par lauku

cietoksni. — slēpdamies aiz ratiem, aizkrācieši muskešu zalvēm atsit vienu

pēc otra ienaidnieku uzbrukumus. Franču virsnieks Boplans stāsta, ka

100 aizkrāciešu, ja tiem bijuši līdzi viņu rati, varējuši droši uzjemties stepē

cīņu ar 1000 tatāriem).

Savās laiviņās, kas parasti gatavotas no
:zdobta koka un vairāk do-

mātas braukšanai pa Dņepras upi, aizkrācieši riskē doties arī jūras brau-
cienos un pat pāri Melnai jūrai, palikdami par tik bīstamiem pirātiem,
ka turki ir spiesti pret viņiem izrīkot veselas eskadras. šo sirojumu dēļ

*) Polu huzāri — smagā kavalerija: jātnieki bija tērpti bruņās ua apbruņoti šķēpiem un ga-
riem zobeniem. Pie huzāru pleciem parasti bija piestiprināti ērgļa spārni, kas iztālim piešķīra šiem
Jātniekiem visai divainu izskatu. Polu huzāru triecieni bija tik briesmīgi, ka tos grūti nācās izturēt

pašai labākajai infanterijai.
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Polijai bieži rodas konflikts ar Turciju, jo pēdēja uzskata aizkrāciešus

kā jau Polijas bēgļus, par savas ziemeļu kaimiņienes apakšniekiem.
Aizkrācieši paliek par priekšzīmi arī pašas Ukrainas iemītniekiem,

kuļi nevēlas būt kungu klaušinieki. No Polijas iekšējām provincēm ik-

gadus nāk jauni kolonistu bari. Visi tie grib būt brīvi ļaudis. Poļi lūko

sašķelt ukrainiešus, dodami tikai dažiem simtiem kazaku tiesības. Kon-

troles dēļ viņu vārdus atzīmē speciālā sarakstā, bet pārējos joprojām uz-

skata par zemniekiem. Ukrainas magnāti atbalsta šos plānus. Uz viņu

uzstāšanos 1638. g. seims noliek arī reģistrētos kazakus zem valsts ierēdņu

(kommisāru) kontroles, un nolemj, ka visi kazaki, kas dabūjuši vēlāk savas

privilēģijas, zaudē tiesības uz zemi: pēdējā paliek par tuvākā magnāta

īpašumu.

Konflikts starp Poliju un kazakiem nav novēršams, jo oligarchija
sader ar kazaku dēmokratiju tikpat labi kopā, kā uguns ar ūdeni. Abiem

jāizcīna nāves cīņa un magnāti pirmie pāriet uzbrukumā, jo kazaki ir

viņiem bīstami arī tad, ja tie paši par sevi būtu mierīgi kaimiņi; reģistrēto
kazaku brīvība ir bīstams piemērs Polijas un arī Lietavas dzimtļaudīm,
kurus tikai bargiem sodiem var atturēt no dziņas pamest kungus un tēvu

ciemus un doties uz Ukrainas stepēm. Šļachtas acīs brīvzemnieki, t. i. ka-
zaki ir jau pats par sevi kaut kas revolūcionārs, un muižnieki baidās, ka

aizplūstot uz Ukraini lielām zemnieku masām, paliks galīgi atmatā viņu

ciemi, un muižu lauku apstrādāšanai trūks klaušinieku. Dzimtbūšana ir

tā laika Polijas muižnieku, t. i. valdošās kārtas eksistences galvenais pa-

mats. Tāpēc arī kļūst saprotams šļachtas naids pret kazakiem, t. i. biju-
šiem zemniekiem, kas negrib iet klaušās, nēsā ieročus un jūtas tikpat brīvi

kā muižnieki. Plaisa starp šļachtu un Ukrainas brīvzemniekiem tik liela

un viņu savstarpējais naids tik dziļš, ka viņu starpā-sākas nāves cīņa.

Kazakus mēģina ciešāk saistīt ar Poliju un izlietāt valsts apsardzībai

jau Sigismunds 11. Augusts, tos pakļaudams stārastiem, ierobežodams kazaku

skaitu un nosacīdams viņiem nelielas algas no valsts kases. Batorijs iz-

lietā kazakus karā pret Maskaviju un tie cītīgi dedzina ap Pliskavn un

Veļikije Lūkiem savu ticības brāļu sādžas. Sigismunda 111. valdības sā-

kumā seims nolemj algot 6000 kazakus, kurus pa daļai izlietā cīņai pret

Krieviju, pa daļai pret Turciju; vienu daļu sūta uz Vidzemi, kur tie bries-

mīgi posta un bendē latvju un igauņu zemniekus. (Vācu chronisti viņus
dēvē par poļu tatāriem). Par kazaku galveno priekšnieku skaitās Polijas

kroņa lielhetmanis un viņi paši tā tad ir valsts bruņoto spēku sastāvdaļa.

Reģistrētiem kazakiem apstiprina viņu tiesības uz zemi, tiesības vēlēt savus

virsniekus, un kazakus tiesā viņu pašu tiesas. Visiem pārējiem Ukrainas

brīvzemniekiem, kas arī pretendē uz kazaku tiesībām un nosaukumu, aiz-

liedz nēsāt ieročus un grib viņus padarīt par klaušiniekiem. Tas dod

signālu cīņas sākumam; reģistrētie kazaki savienojas ar nereģistrētiem,

sāk dumpoties un uzbrukt vietējiem muižniekiem, vai iet pašu vēlēto virs-

nielcu (atamanu) vadībā dedzināt Turciju un Krimu, tā radīdami starp

Poliju un Osmaņu valsti nebeidzamus sarežģījumus. Polija, kas līdz šim

lūkojusi sadzīvot mierā ar stipro Turciju, arī redz, ka katru brīdi var

sākties kazaku dēļ karš ar Turciju, un sāk lietāt pret kazakiem represijas:

stepju klajumos tomēr ir grūti sameklēt galvenos vaininiekus, un kazaku

sirotājiem ir maza bēda gar Polijas valsts interesēm; viņi pat tīšam provocē

abu valšķu sadursmi, cerēdami juku laikā vairāk salaupīt. Kazaku laivu

flotilijas parādās Maz-Azijas piekrastē, pie Donavas grīvas un pašas Kon-

stantinopoles; nelīdz arī briesmīgie sodi, kādus turki lemj gūstā kritušiem
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kazaku pirātiem. Šo ekspedīciju dalībnieku viena daļa parasti iet bojā

Melnās jūras viļņos vai no turku kuģu lielgabaliem, bet daļa tomēr at-

griežas Ukrainā ar lielu laupījumu un tas rada alku mājās palikušos doties

līdzīgās kara gaitās, lai savukārt iedzīvotos uz neticīgo rēķina. Krusta

kari, kas citur jau sen izbeigušies, Melnās jūras baseinā tā tad ir pilnos

ziedos vēl 17. g. s.

Sigismunds liek uzcelt pie Dņepras Kremenčugas cietoksni, lai aiz-

sprostotu kazakiem ceļu uz Melno jūru. Kazaki apiet cietoksni ar līkumu

un par viņu sirojumu galveno bazi paliek jau minētā Aizkrāce. 1592. g.

notiek pirmā reģistrēto kazaku sacelšanās. Poļu karaspēks apspiež dumpi.

Sigismunds III.

kazaki izdod savu atamanu un svinīgi apsolās neiet laupīt Turciju bez

Polijas valdības ziņas un neuzjemt savā vidū bēgļus no valsts iekšējām

provincēm. Paiet 4 gadi un sākas jauns dumpis Lobodas un Nalivaika

vadībā; dumpja oficiālais iemesls ir Brestes ūnija, un kazaki apgalvo, ka

šie esot ķērušies pie ieročiem, lai aizstāvētu pareizticību; patiesībā arī šim

dumpim ir sociālas dabas cēloņi. Dumpiniekus pabalsta kņazs Ostrožskis

un viņu pusē nostājas pat daudzi sīki Ukrainas muižnieki. Dumpis taisās

kļūt par visu ukraiņu kustību pret Poliju.

Pret nemierniekiem iet cīņa labākie Polijas kara vadoņi — Zamoiskis

ar Žolkevski, un piespiež dumpiniekus padoties; abus atamanus soda ar
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nāvi. Vairīdamies no poļu represijām, kazaki bariem bēg uz Aizkraci un

Dņepras kreiso krastu, talak no valsts centra, kur jūtas brīvāki un ārpus

polu ierēdņu kontroles.

17. g. s. sākuma par aizkrāciešu vadoni paliek Konaševics (Sahaidač-

tujs), teicams taktiķis, un viņa vadīti, kazaki izlaupa visu Krimas piekrasti,

iejem Kafu (Teodosiju), nodedzina Sinopi un Trapezundu, un kazakiem pat

izdodas sajemt gūstā turku eskadru. Konaševics sāk dēvēties par „Aiz-

krāces un abu Dņepras krastu atamanu", paliek par reģistrēto kazaku galvu

un stājas pats uz savu roku diplomātiskos sakaros ar Maskavas caru \li

chailu un Turcijas sultānu. Viņš prasa, lai Polijas valdība oficiāli at/isi

viņa stāvokli un draud citādi tai nepalīdzēt karā pret Turciju. Kona

ševieu var uzskatīt par pirmo Ukrainas separātistu vadoni: ukraiņi vēl

tagad savās tautu dziesmās atceras šo dēkaino varoni.

Kazaku slava vairojas un viņi bariem kā kara algotņi iestājas ar

valšķu dienestā. Vācijas ķeizari viņus līgst saviem kariem pret Tur-

ciju. Septiņkalnē un Ungārijā, un kazaku jātnieku pulki piedalās arī "W

gadu karā.

Polijas valdība pēc konaševica Uosfita 11/ Austrum-l krai.ii lielmani

Koņecpoļski. itkā tai nolūkā, lai atturētu kazakus no iebrukumiem Turcijas
sultāna zemēs. Kazaki ķeras pie ieročiem, bet poļi viņus ielenc un pie-
spiež kapitulēt uz Koņecpoļska diktētiem noteikumiem. Pēdējie atjauno
agrākas tēzes, ka kazaku maksimālais skaits ir ()()()(). un viņu atamans ir
atkarīgs no Polijas kroņa hetmaņā; laivas, kurās kazaki brauc siro! UZ

Imci ju, viņiem atjem, bet jaunas aizliedz darināt. Nereģistrētie kazaki

zaudē zemi un skaitās par magnātu klaušiniekiem.

Koņecpoļska pulki aiziet, bet viņu vieta pēc pāris gadiem ierodas
jauns poļu karaspēks, kura apsardzībā muižnieki sāk apspiest kazakus.

Reģistrēto kazaku sarakstā ir iekļuvusi tikai viena divdesmita dala: pārējos
c>s % poļi tagad grib padarīt par vergiem. 1111 nemiers, kas rūgst kazaku

starpā, sāk arvienu nevaldāmāk lauzties uz āru. 16?2. g. Polijas seimā,

kuram jāvēl jaunais ķēniņš, ierodas arī kazaku pārstāvji un iesniedz savas

prasības. Viņi prasa tiesības piedalīties ķēniņa vēlēšanās (līdz šim tas ir

jauts vienīgi muižniekiem), prasa palielināt reģistrēto kazaku skaitu un

atcelt ūniju. Poļi šīs prasības noraida. l ai viņas pastiprinātu ar bruņotu
spēku, reģistrēto kazaku atamans Potražickis iebrūk Volinijā un sāk dedzi-

nāt panu muižas. Jaunais ķēniņš Vladislavs IV. ir kazaku draugs un vecs

viņu cīņu biedrs, un tie pagaidām piekāpjas, jo cer, ka ķēniņš izpildīs
kazaku prasības. Ķēniņa vara tomēr ir par vāju. Nekā nesagaidījuši,
kazaki atkal sāk dumpoties. Ukrainā no jauna iemaršē polu armija, jo

nemiernieki, par kuru vadoni uzmeties Pauļuks, jau sak runāt par

I krainas neatkarību. Kazaki aizstāvas izmisuši, bet viņus veic poļu Imzari

un artilērijas uguns, un tie ir spiesti nolikt ieročus un izdot vadoņus.

Seims, gribēdams izmantot uzvaras sekas, nolemj dot kazaku brīvībai

nāves dūrienu un atjem arī reģistrētiem kazakiem viņu tiesības uz zemi

un pašus pielīdzina zemniekiem. Ukrainā novieto poļu- garnizonus, kurieni

jāseko .seima lēmuma izvešanai. Vietām sākas jauni nemieri, bet garni-

zoni un magnātu algotņi briesmīgi izrēķinās ar dumpiniekiem (visniknākais
kazaku ienaidnieks ir bijis Jeremija Višņov eckis, kūpam priekš Chmeļņicka

dumpja pieder gandrīz visa vēlākā Poltavas gub. Savu kareivju priekšgala

viņš iet sirot kazaku novados un dedzina uz sārta, dur uz mieta, vai dzīvus

nodīrā visus kazakus, kas krīt viņa rokās). Pārspēks nomāc sacelšanos un
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dzīvajos palikušie dumpja dalībnieki bēg uz Aizkraci vai Maskaviju

(daja pat pāriet Persijas šacha dienestā).

Ukraina uz laiku ir atkal nomierināta, un muižnieki viņā saimnieko

pēc sava prāta tāpat, kā citās Polijas provincēs: kazakiem atjem viņu tie-

sību pēdējās atliekas, un magnāti piesavinās viņu zemi. Kazāki sūta vienu

delegāciju pēc otras pie ķēniņa, lūgdami viņus aizstāvēt, uzskatīt kazakus

atkal par brīvļaudīm, atdot atpakaļ zemi un izmaksāt algas, bet delegāti

atgriežas mājās nekā nepanākuši.

Ukraiņu tauta šai laikā lūko sākt aizstāvēties arī garīgiem ieročiem:

ar mētropolīta Mobilas ziņu dibinās daudzas skolas. Ķijevā nodibinās

akadēmija, no kuras savukārt cenšas patapināt rietumu kultūras dīgļus

Maskavija. Pilsētās organizējas garīgas brālības un pareizticīgie Vienojas

ap tām, lai aizstāvētos pret ūniju un jezuītiem.

Jānis III. Sobjeskis

Nemiernieku priekšgalā 1648. g. stājas Bogdans Chmeļņickis, kaujās
rūdīts karavīrs, pilns nikna naida pret poļu šļachtu, kura viņu nāvīgi aiz-

vainojusi. Nedabūdams gandarījumu, viņš bēg uz Aizkrāci, dabon tatāru

palīgspēkus un iet uz Ukraini, lai mestu izaicinājumu Polijai. Poļi silta

uz Ukraini divas karaspēka nodaļas, vienu pa sauszemi, otru lielās laivās

pa Dņepru; pēdējā viss karavīru vairums ir kazaki, kurus vada atamans

Barabašs. Chmeļņickis iet viņiem preti un ievada sarunas: kazaki nogalina

savu atamanu un pāriet Chmeļņicka pusē. Dumpis ātri izplatās pa visu

Ukraini, un šoreiz ir bīstamāks nekā jebkad: pareizticīgo priesteri aicina

kazakus uz svēto karu; sāk celties kājās arī kaimiņu provinču dzimtļaudis,

kazaki un sadumpojušies zemnieki atmaksā ar uzviju agrākās pārestības,

nodedzina muižas, miestiņus un veselas pilsētas; dumpis plosās ar nere-

dzētu uiknumu. Žīdiem un poļiem, sevišķi baznīckungiem, jkas krituši
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dumpinieku rokas, ir jāizcieš briesmīgākās mocības, pirms viņus nogalina.

Sociālo ienaidu vēl palielina ticības un nacionālais naids. *)

Kamēr da]a dumpinieku ļauj vaļu stichijiskajam naidam turpat

Ukrainā, otra daļa dodas pie Chmeļņicka, kas noorganizējis savu armiju,
iet preti poļu karaspēkam un veic to divās kaujās. Vēsts par kazaku uz-

varu lej eļļu ugunī un stāvoklis paliek tik draudošs, ka pret Chmeļņicki
iet karā pats ķēniņš Vladislavs, bet mirst ceļā. Šļachta pulcējas cīņai pret

kazakiem, bet viņas armija pānikā izklīst, tuvojoties Chmeļņicka kara pul-
kiem. Juku laiks, kas parasti iestājas Polijā pēc katra vēlētā ķēniņa nā-

ves, neiet viņai secen arī tagad un veicina Chmeļņicka panākumus.

Kazaki uzstājas, lai viņus vedot uz Varšavu, bet Chmeļņickis negrib
riskēt, iebrūk Galicijā, aplenc Ļvovu, dabon lielu kontribūciju un tikai

pēc tam sāk virzīties uz etnogrāfiskās Polijas robežu pusi, aiziedams līdz

Zamostjai, kuru aplenc un sāk gaidīt ķēniņa vēlēšanu rezultātus. Chmeļņic-
kis ir aizsniedzis savas varas kalngalus: pie viņa ierodas kaimiņvalšķu
sūtņi: Polija guļ nevarīga kazaku vadoņa priekšā un viņa sūtņi Varšavā

diktē šļachtai, ka par ķēniņu jāvēl Vladislava brālis Jānis Kazimirs. . To

arī ievēl, un Chmeļņickis atkāpjas uz Kijevu kā triumfātors. Turcija,

Moldāvijas, Valachijas un Septiņkalnes kņazi un Maskavijas cars — visi

piedāvā Chmeļņickim savu draudzību. Poļu uzvarētājs jūtas kā neatkarīgs
valdinieks. Pie viņa ierodas arī jaunā Polijas ķēniņa sūtņi ievadīt miera

sarunas. Chmeļņickis, redzēdams, ka ar labu maz ko panāks, sāk virzīt

savus pulkus uz Polijas pusi. Viņam preti iet pats ķēniņš, bet zaudē

kauju pie Zborovas. Chmeļņickis uzstāda savus miera noteikumus: jāatceļ

Brestes ūniju, jāpadzen no Ukraines jezuīti un visi žīdi un jāatdod kazakiem

Poltavas, Čerņigovas un Kijevas vojevodistes; reģistrēto kazaku skaits jā-

palielina uz 40,000. Šo prasību piejemšana nozīmētu Polijas atsacīšanos no

Ukrainas; magnāti un šļachta negrib zaudēt savas muižas un atkal gata-

vojas uz karu. Kurn arī kazakiem piebiedrojušies zemnieki, par kuriem

Chmeļņicka prasībās nekas nav sacīts. Viņi baidās, ka tiem atkal nāksies

iet kungu klaušās un palikt par dzimtļaudīm. Chmeļņicka populāritāte
sāk bālēt, — viņš ir un paliek tikai kazaku, nevis visas ukraiņu tautas

nacionālais vadonis. Karš atjaunojas. Chmeļņickis ved caur Voliniju sa-

vas kazaku un zemnieku masas pretim ķēniņa karaspēkam. Viņam līdzi

iet Krimas chāna jātnieki. Pie Berestečkas notiek grandioza kauja, kurā

poļu uzpirktais chāns piepēži atstāj ar saviem pulkiem cīņas lauku: Kaujā

sāk gūt virsroku poļu armija. Chmeļņicki, kas steidzies chānam pakaļ,

cerēdams to pierunāt atgriezties, tatāri aizved sev līdz. Kazaki, zau-

dējuši cīņu, sāk atkāpties; zemniekus poļi ielenc un apkauj tūkstošiem.

Chmeļņickim drīz izdodas atsvabināties no tatāru gūsta, bet poļi iz-

manto lielo uzvaru un piespiež Chmeļņicku slēgt mieru uz visai neizdevī-

giem noteikumiem. Par tiem negrib ne dzirdēt viņa kazaki, un arī Ukrai-

nas zemnieki negrib atkal art kungu tīrumos. Chmeļņickis meklē atbalstu

pie kaimiņiem, daļa ukraiņu grib pieslieties Turcijai: turīgākie cer izlīgt

ar Poliju, un iegūt šļachtas tiesības uz zemnieku rēķina. Vairums tomēr

izšķiras par kopā turēšanos ar Maskavu un pie cara Alekseja ierodas

Chmeļņicka sūtņi. Nākamā (1654. g.) Ukrainā atjāj cara pārstāvji un

oficiāli pasludina Ukrainas pievienošanu Maskavijai. Lai nostiprinātu

•) Uzglabājies nostāsts par karātavām, pie kurām dumpinieki pakāruši židu. katoļu baznīc-

kungu un suni un piemituši klāt uzrakstu : .Žid, ksjondz, ta sobaka — use vira odnaka", t. i. židam»

kbjondzam un suņam viena un tā pati liciba.



POLIJA unLIETAVA

no 1550-1700 g.



590

I krama iegūtās pozicijas, liela krievu armija paša cara vadībā iebrūk
l ietavā, iejem Smojensku, Viļņu un aiziet līdz Belovežas gāršai. Polija
tr kazaku karā tā nokausēta, ka nespēj pretoties, un cars jau cer viņai

atjeiut nevien visas baltkrievu zemes un Ukraini, bet arī Lietavu. No

ziemeļ-rietumiem iebrūk Polijā zviedri Kārļa X. Gustava vadībā; no dien-

v.diem viņai mācas virsū Septiņkalnes kņazs Rakoči ar ungāru un ro-

māņu bandām, no austrumiem kazaki un tatāri. Polijai draud bojā
iešana.

Kazaki viļas, cerēdami, ka zem Maskavijas viņiem klāsies labāki nekā

zem Polijas: Maskavijā, šļachtas patvaļas vietā valda cara despotija,
un kazaku demokrātismam arī te nav vietas; cara vojevodi sāk spaidīt ka-

zakus tikpat nikni, kā poļu komisāri un ģenerāļi. Daļa kazaku grib atkal

pāriet Polijas pusē, daļa stājas sakaros ar sultānu; Ukrainai draud izredzes

tiki sadalītai starp trijām valstīm.

( luneļņiekis mirst 165". g„ nesagaidījis karu beigas. — Pa Ukraini siro

krievu, poļu turku un tatāru armijas; zemi posta ir draugi, ir ienaidnieki. —

Liesmās iet bojā ciemi un pilsētas; tatāri aizdzen tūkstošus gūstā, bet pārē-

jos nomaitā bads un sērgas. Vietās, kur vēl nesen ciems atradies pie ciema,

tagad redz tikai drupu kaudzes, un stepe atkal plēšas plašumā uz tīrumu

rēķina.

Poļu šļachta redzēdama, ka valstij draud bojā iešana, ir atguvusi savu

agrāko kareivisko garu un ķeras pie ieročiem. Sākas poļu tautas svētais

karš, ko ta ved pret ienaidniekiem visās debesu pusēs; pret zviedriem, Bran-

denburgas kūrfirstu, maskaviešiem, kazakiem, ungāriem, turkiem un fatā-

liem. Augstmaņi sauc atpakaļ ķēniņu Jāni Kazimiru, kas pēc zviedru uz-

varam aizbēdzis uz Sileziju. Poļu diplomātiem izdodas sanaidot Maskaviju

ar zviedriem, un krievi ielaužas Vidzemē. Zviedriem klūp virsū arī dāņi

un Polija dabon iespēju atvilkt elpu; Ukrainas dēļ briest konflikts starp

Turciju un Maskavu.

Šai niknajā karā Polijas spēki ir galīgi izsīkuši un viņa zaudē plašas

provinces. Prūsijas hercogs, kas sākumā, turējies zviedru pusē, vērš pret

tiem ieročus, kad Polija viņu atzinusi par neatkarīgu valdinieku. Olivas

mierligumā (1660. g.), arī poļi galīgi atsakās no Vidzemes. Ar Maskaviju

viņa slēdz mieru 1667. g., atdodama Smoļensku, Černigovu un visu Austrum-

Ukrainu; krievu rokās paliek arī Ķijeva.

Dņepras labā krasta kazaki (hetmanis Dorošenko) grib padoties Tur-

cijai, un Polija 1679. g. ir spiesta kapitņlēt sultāna priekšā, atdot Turcijai

Podoliju un apjemties maksāt meslus Osmaņu valsts valdiniekam.

Pēc Jāņa Kazimira atteikšanās (1668. g.) ievēl Koributu Višņevecki, bet

ari tas drīz demisionē. 1674. g. ievēl par ķēniņu Jāni Sobjeski, teicamu kara

vadoni, kas v isu mūžu pavadījis cīņās pret turkiem un turpina šo cīņu, ari

ticis ķēniņa godā. Viņš grib ar Habsburgiem izdzīt turkus no Eiropas, gri-
bēdams dabūt arī Maskavas atbalstu, slēdz ar carieni Sofiju „mūžīgu mieru",

atsacīdamies uz visiem laikiem no zaudētām provincēm un arī no Kijevas.

Sobjeskim izdodas sakaut turkus vairākās kaujās (pati slavenākā norisinās

pie Vīnes 1683. g.). Sobjeska organizētā koalicija sadragā Turcijas militāro

pārsvaru dienvidaustrumu Eiropā, bet uzvaras augļu lielāko daļu sagrābj

Habsburgi. dabūdami Ungāriju un Septiņkalni: Polija atgūst vienīgi Podo-

liju.
Pašā Polijas iekšienē muižnieku patvaļa ir augusi, bet ķēniņa vara

samazinājusies tādos apmēros, ka tālredzīgākie sāk pareģot valsts iziršanu.

Tagad iegūst reālu nozīmi jau agrāk uzstādītā tēze, ka seima lēmumi tikai
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tad stājas spēkā, ja tie piejemti vienbalsīgi: viens pats šļachtičs, kuram ie-

nācis prātā nepiekrist visu pārējo deputātu viedoklim, var paralizēt seima

darbību, jo pēc Polijas toreizējās konstitūcijas katrs deputāts reprezentē

daļu no tautas, t. i. šļachtas suverēnās gribas un šo gribu var izpaust tikai

vienbalsīgs lēmums. Kaimiņu valstīm tagad iespēja plaši iespaidot Polijas

ārējo un arī iekšējo politiku, jo seima locekļu vidū vienmēr var sameklēt

kādu deputātu, kas par labu kukuli gatavs izlietāt savas veto tiesības pret

to vai citu kaimiņvalstij nepatīkamu lēmumu.

Jānis 111. Sobjeskis mirst 1696. g., un gadu velak poļi ievēl par savu

ķēniņu Saksijas kūrfirstu Augustu.
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XVII. Otrais Livonijas kaŗš

Šo karu, kas dun gandrīz 30 gadus pār Latvijas un Igaunijas laukiem,
un nes mūsu senčiem vēl lielāku postu nekā 16. g. ilgie kara gadi, var

sadalīt divos periodos: pirmajā no tiem virsroka visumā jemot paliek po-

liem: otrā kara periodā poļus veic zviedri; Gustavs Ādolfs ved galā tēva

sākto darbu un izdzen poļus no Vidzemes.

Pirmais periods

Zviedrijas ķēniņa Jāņa 111. dēls Sigismunds, kas jau agrāk ticis Polijas
tronī, 1592. g. manto arī tēva valsti, kurā liels iespaids zemāko kārtu pro-

testantu vadonim un jaunā ķēniņa tēvocim Zedermanlandes hercogam Kār-

lim. Sigismunds, dzīvodams ilgu laiku Polijā, paspējis pa pusei polonizēties,

palicis fanātisks katolis. — Naids briest arī Polijas un Zviedrijas valšķu

starpā dēļ Māras zemes; zviedri dabon zināt, ka Sigismunds ir ticis Polijas

tronī, nododams Zviedrijas intereses un apsolījies poļu magnātiem pievienot

viņu valstij Igauniju. — Tas vēl vairāk atsvešina zviedru tautu no viņas

jaunā ķēniņa; zviedri sāk pulcēties ap Zedermanlandes hercogu, kurš Jāņa 111.

pēdējos gados, kad ķēniņš grūti slims, jau vadījis Zviedrijas valsts lietas.

Kārļa rokās paliek reģenta vara arī pēc Jāņa nāves, jo Sigismunds kavējas

atgriezties dzimtenē: poļi viņam kļuvuši mīļāki nekā paša tautieši.

Jau ķēniņš Jānis 111. ir bijis katoļu draugs un ievedis baznīcas lietās

dažus jauninājumus, kas cenšas izlīdzināt plaisu starp Romu un Zviedrijas

baznīcu. Upsalā, drīz pēc Jāņa 111. nāves, notiek kārtu pārstāvju un valsts

sinodes sapulces, kuras atceļ nelaiķa ķēniņa jauninājumus ticības lietās.

Ķēniņš Sigismunds, kas joprojām uzturas Polijā, liedzas apstiprināt šos lē-

mumus. Starp zviedru aristokrātiem viņam daudz piekritēju; jaunā ķēniņa

pusē turas arī Klāss Flemmings, zviedru pulku pavēlnieks Somijā, kas paziņo,

ka klausīs tikai ķēniņam, nevis hercogam. —

Beidzot Sigismunds arī ierodas, bet pāvesta legāta un jezuītu pavadīts,

pulcina ap sevi katoļticīgos zviedru augstmaņus un runā ar zemāko kārtu

pārstāvjiem visai bargu un izaicinošu valodu. Tauta jūtas apvainota.
Zviedru zemnieku vadoņi pat piesola hercogam ķēniņa troni; valsts padome

un daļa augstmaņu arī turās hercoga pusē un tēvocis-hercogs ved sarunas

ar ķēniņu, kā visu Zviedrijas kārtu pilnvarotais; kad Sigismunds vilcinās

piejemt viņam uzstādītās prasības, hercogs iesniedz ultimātumu un ķēniņš
ir spiests piekāpties: 1594. g. tas apstiprina Zviedrijas kārtu saeimas lēmumu,
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ka Lutera mācība ir Zviedrijas valsts reliģija un katrs zviedrs, kas pāries
katoļu ticībā, vai audzinās bērnus viņas garā, zaudē pilsoņu tiesības. (Pē-
dējais pants ir atklāti draudi ķēniņam, jo visi zin, ka viņš ir katolis un ka

tā dēlu skolo jezuīti.)

Tikai pēc tam, kad Sigismunds piejēmis šos noteikumus, viņam ļauj
kronēties par Zviedrijas ķēniņu. — Uzlicis galvā kroni, Sigismunds vairs

nedomā turēt dotos solījumus, ieceļ par savu Stokholmas pārvaldnieku (vice-
ķēniņu) katoli, sāk dibināt katoļu baznīcas un skolas, un pavēl provinču
gubernātoriem neklausīt hercogam, ko pats uz kārtu pārstāvju uzstāšanos

apstiprinājis valsts reģenta amatā. — šī rīcība nozīmē zvērasta laušanu, bet

pāvesta legāts, atsaukdamies uz savām pilnvarām, piedod Sigismundam šo

grēku un ķēniņš turpina savu protestantiem naidīgo politiku, kuras pastipri-
nāšanai pat ataicina no Polijas kara pulkus; poļu kareivji aizskar Zviedrijas

pilsoņus, un naids starp abām tautām kļūst arvienu lielāks.

Sanaidojis reģentu ar gubernātoriem, Sigismunds tai pašā (1594.) g.

atstāj Zviedriju. — Nevarēdams tikt galā ar ķēniņa sakūdītiem provinču

pārvaldniekiem, hercogs Kārlis sasauc saeimu un tā dod viņam plašas piln-

varas, kuras tam liedzis par ķēniņu kronētais brāļa dēls. — Reģents aptur

kontrreformāciju, atceļ no amata nepaklausīgos ierēdņus un izraida katoļu

priesterus. — Sigismunds atsūta rakstu, kurā aizliedz pavalstniekiem maksāt

reģenta prasītos nodokļus un liedzas apstiprināt saeimas lēmumus, kas pie-

jemti pēc ķēniņa aizceļošanas.

Somijā izceļas pilsoņu karš: Flemmings ir atklāti pārgājis ķēniņa pusē

un atsakās klausīt reģentam; hercogs prasa pārmācīt dumpīgo augstmani,
lai Zviedrija nezaudētu savas provinces Baltijas jūras austrumu piekrastē.

Soda ekspedīcijas sūtīšana pret ķēniņa draugu Flemmingu tomēr nozīmētu

atklātu karu starp Sigismundu un viņa pavalstniekiem, un valsts padome

vilcinās pildīt reģenta prasības. Hercogs noliek reģenta amatu un sasauc

saeimu Ārborgā. — Sigismunds priecājas un uztic reģenta pienākumus valsts

padomei, cerēdams sanaidot spītīgo tēvoci uz visiem laikiem ar Zviedrijas

augstmaņiem, un aizliedz sanākt kārtu pārstāvjiem.

Saeima tomēr sanāk un izrādās, ka viņas vairākums ir hercoga pusē;

hercogu Kārli aizstāv nevien viņa vecie draugi-zemnieki, bet arī augstmaņi,

kurus zemnieki draud nosist, ja tie atsacīšoties pabalstīt nacionālās partijas

vadoni. Sanāk viens pēc otra vēl divas saeimas, kuras zem bruņoto zem-

nieku iespaida nolemj, ka pret varu no ķēniņa puses jālietā vara arī no

pavalstnieku puses. — Ķēniņam uzticīgie valsts padomes locekļi atstāj

Zviedriju. — Somijā pēc Flemminga nāves uz laiku uzvar hercoga partija,

bet Igaunija joprojām turās pie ķēniņa. Tad cīņas laime sāk svērties uz

Sigismunda pusi; Somijā atkal jem virsroku viņa piekritēji, un 1598. g. ķē-

niņš ar poļu karaspēku ierodas Zviedrijā. — Dažas pilsētas, to starpā arī

Stokholma un daļa augstmaņu pāriet valdinieka pusē. Starp ķēniņu un

hercogu sākas sarunas, kuras beidzas bez panākumiem. — Sākas atklāts kar-š

starp Sigismundu un viņa tēvoci, un pirmajā sadursmē poļu pulki gūst virs-

roku. — Hercogs solās atstāt Zviedriju, lai valstī reiz nodibinātos miers, bet

slepeni savāc zemnieku palīgspēkus, un Linkepingas tuvumā zviedri galīgi

sakauj ķēniņa armiju. Šoreiz miera noteikumus diktē hercogs un tie ir

visai bargi: ķēniņš izdod valsts padomes locekļus, kas meklējuši pie viņa

patvērumu, apsolās sūtīt projām po|u karavīrus, palikt Zviedrijā un pats

valdīt valsti. — Apsolās un tūliņ atkal lauž zvērastu, atstāj Kalmarā poļu

garnizonu un atgriežas Zviedrijā. —
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Nākamā gadā Jenkepingā atkal sanāk kārtu pārstāvji un sūta Sigis-

mundam ziņu: ja pats nevarot nākt uz Zviedriju, lai sūtot tad dēlu Vladi-

slavu, līdz kura pilngadībai valsti varēšot valdīt hercogs Kārlis. Ja ķēniņš

arī šoreiz neklausīšot tautas gribai, tad tauta savukārt vairs neklausīšot ķē-

niņam. — Sigismunds neatbild un ķeras pie represijām. — Viņš aizliedz iz-

vest no Igaunijas un Vidzemes uz Zviedriju labību, cerēdams tādā kārtā pa-

darīt savus tautiešus piekāpīgākus, jo viņu zemi ir piemeklējusi neraža un

plosās bads.

Stokholmā atkal sanāk kārtu pārstāvji, nolemj atcelt Sigismundu do

troņa un atdot kroni viņa dēlam Vladislavam, ja pēdējais gada laikā iera-

dīsies Zviedrijā un piejems Lutera ticību.
— Somiju un Igauniju, kur jo-

projām pārsvars ķēniņa draugiem, saeima nolemj savaldīt ieročiem, un So-

mija drīz ir hercoga varā. — Igaunijas dēļ sākas kaj-š starp Zviedriju un

Poliju — karš, kura sākumā kara laime ir ļoti svārstīga, ar manāmu pārā-

kumu Polijas pusē, bet vēlāk spēku samērs mainās, un Polija zaudē daļu

no savām pozīcijām Baltijas jūras piekrastē.

Atgriezies pēc Somijas pārmācīšanas atpakaļ Zviedrijā, hercogs Kārlis

sasauc saeimu, nodod ķēniņa izdotos valsts padomes locekļus tiesai un tā

viņiem piespriež nāves sodu. Zemnieku un pilsoņu kārtas un virsnieki uz-

aicina hercogu kronēties par Zviedrijas ķēniņu; augstmaņi turas sāņus un

hercogs pagaidām vēl netiek ķēniņa godā. — Ar Kārli kā faktisko Zviedrijas
valdinieku tomēr sāk jau rēķināties daudzas Eiropas valstis, to skaitā arī

Anglija, Francija un Krievija; pēdējās valdinieks Boriss (Godunovs) aicina

hercogu kopīgiem spēkiem atjemt Polijai Māras zemi.

1600. g. Sigismunds pasludina Igauniju par pievienotu Polijai, kaut gan

vietējie vāci tam pretojas un draud pāriet hercoga pusē. Par Rēveles gu-
bernātoru hercogs ieceļ Kārli Hornu, kuram pilsēta atver vārtus: poļu ģe-

nerāļi Vidzemē aicina vietējos muižu ekus pildīt pavalstnieku pienākumus
un celt ieročus cīņai pret hercogu. — Rēvelē ierodas Zviedrijas reģents af

vairākiem tūkstošiem kareivju; Vidzemes vāci bariem pāriet zviedru pusē

un hercogam drīz klausa gandrīz 20,000 vīru liela armi ja (elironisti stāsta,

ka poļi šai laikā esot nikni spaidījuši Livonijas protestantus, atjēmuši tiem

baznīcas un muižas, un visādi mocījuši mierīgos iedzīvotājus). — Starp
zviedru karaspēka vadoņiem ir arī hercoga dēls Kārlis Gillenhjelms, kura

pulkus Vidzemes administrātors Fārensbachs sakauj pie Karkus pils (Vi-

landes apr.). Hercogs steidzas dēlam palīgā, iejem šo pili un pēc tam arī

Vilandi un Pērnavu. Fārensbacham nāk talkā Kristaps Radzivils ar leišu

kareivjiem. Zviedru varā vēl krīt Trikates un Burtnieku pilis. — Ir pie-
nākusi agra un barga ziema, zemē neražas dcl valda briesmīgs bads un her-

cogs atkāpjas ar saviem zviedriem uz Igauniju: poļi paliek pa ziemu Vid-

zemē, netaupīdami ne zemniekus, ne muižniekus; viņi atjem iedzīvotājiem

pēdējo maizes kumosu, dedzina nelaimīgos uz uguns, izritina tiem zarna--,

aplej ar verdošu ūdeni un bendē kā vien mācēdami, lai mocekļi uzrādītu,

kur tie noglabājuši savus pārtikas krājumus. Kareivji izvaro visas sie-

vietes, kas krīt viņu rokas un ar viņu terroru Vidzemē var līdzināties tikai

"50 gadu kara šausmas.

Hercogs cer pārsteigt poļus ziemas mitekļos un uzbrūk Tērbatai, kura

tūliņ krīt zviedru rokas. Kārlis Gillenhjelms izdzen poļus no Valmiera-.

Cēsīm, Raunas, Krimuldas, Siguldas, Turaidas, Limbažu un Ikšķiles pilīm,

un zviedri paliek tik droši, ka mēģina sturmēt Daugavgrīvas cietoksni. —

Poļi zaudē lielu kauju pie Madlienas un atkāpjas uz Lietavu, pa ceļam

briesmīgi izpostīdami Koknesi. — 6 mēnešu laikā hercogam Kārlim ir iz-



devies iekarot gandrīz visas zemes starp Peipusa ezeru, Rīgas līci un

Daugavu.

Polijas seims Varšavā atvēl kara turpināšanai jaunus līdzekļus un uz-

dod kroņa lielhetmanim Zamoiskim, vecajam Batorija cīņu biedram, izdzīt

zviedrus no Vidzemes. Seims steidzas apstiprināt Rīgas privilēģijas, lai pil-
sēta nepārietu zviedru pusē. Hercogs savukārt sasauc Vidzemes un Igau-

nijas muižnieku un pilsētu pārstāvjus Rēvelē, kur pasludina abas provinces

par pievienotām Zviedrijai. Hercogs liek muižniekiem priekšā atcelt dzimt-

būšanu, ievest zviedru likumus, pastu un vēl citas teicamas lietas; muiž-

nieki par tām negrib dzirdēt un solās darīt citu augstsirdīgu darbu
—

at-

vērt krogus, „lai ceļiniekiem būtu patvērums".

Jānis Zamoiskis

Karš Vidzemē atjaunojas, un zviedriem vairs nesmaida kāļa laime.

Kārlim Gillenhjelmam gan izdodas 1601. g. iesturmēt Kokneses pilsētu, bet

poļu garnizons atkāpjas pilī un nolemj turēties līdz pēdējam; zviedru par-

lamentāriešus, kas nāk piedāvāt kapitulācijas noteikumus, nogāž zeme polu

zalve. Kaujā pie Ērgļiem poļi veic zviedru armiju; vasara ierodas ar lielu

karaspēku Lietavas lielhetmanis Radzivils un ielenc Kokneses pils aplencē-

jus, kuri nokļūst starp divām ugunīm. Starp ienaidnieku armijām notiek

ģenerālkauja, kurā zviedri sakauj leišus, bet poļu pārspēks savukārt veic

zviedrus; pēdējie zaudē gandrīz visu infanteriju. Kokneses pilsētā ie-

lenktie zviedri kapitulē, dabūdami atļauju aiziet, bet ienaidnieks netur so-

lījumu un sakapā tos gabalos, vai noslīcina Daugavā.
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Zviedri sāk evakuēt Vidzemi un poļu varā nāk Ērgļu, Krimuldas, Si-

guldas, Straupes v. c. pilis. Radzivila dēls iejem Cēsis, un tikai Turaidā vēl

varonīgi turās zviedru garnizons.

Latviju un Igauniju šai laikā piemeklē briesmīgs bads. Nemitīgi visu

pavasari un vasaru līst lietus, un raža ir iznīcināta, bet vecos krājumus atjem
karavīri. Daudzās vietās ir konstatēti gadījumi, kur cilvēki bada ārprātā

ēduši līķus, vecāki nokāvuši un apēduši bērnus, un bērni vecākus. (Bēr-

zonē notiesāta uz nāvi kāda meiča, kas nokāvusi un apēdusi savus mazos

brālīšus un māsiņas. Vairākus kanibālisma gadījumus min arī Augš-Kur-

zemes mācītājs Engelkens kādā rakstā, kas ap šo laiku iespiests Karalauču

laikrakstā.). —

1601. g. vasarā Vidzemē ierodas Nasavas grāfs Jānis, kuru Zederman-

landes hercogs salīdzis par savas armijas virspavēlnieku (grāfs ir pazīstams

kara vadonis, un guvis laurus Nīderlandes brīvības karā, cīnīdamies prote-

stantu lēģerī). — Hercogs dod grāfam plašas pilnvaras, un tas ar 8000 vīriem

pāriet uzbrukumā, izdzen poļus no Krimuldas, Straupes un Cēsīm. Grāfs

taisās jao aplenkt pašu Rīgu, kad hercogs Kārlis, pretēji nolīgumam, sāk

iemaisīties armijas vadoņa plānos un grib, lai zviedru karaspēks papriekšu

sturmē Daugavgrīvu. — Abiem ķildojoties, zviedri zaudē laiku, un poļi pa-

gūst savākt palīgspēkus.

Grāfa viedoklis beidzot uzvar un zviedri pienāk pie Rīgas, izraudzī-

damies par nometnes vietu Mīlgrāvi. No šejienes viņi virzās uz Rīgas pusi
un sāk sturmēt priekšpilsētu apcietinājumus; cīņā izceļas ugunsgrēks, kas

noposta gandrīz visas ēkas ārpus Rīgas mūriem: Daugavā iebrauc zviedru

flote un daži mazāki kuģi pat mēģina iekļūt kanālā, no kura tos padzen

pilsētas lielgabalu uguns. Rīgas aizstāvjiem palīdz Fārensbachs, kas uzceļ

pie Daugavas stipras baterijas un piespiež zviedru floti atkāpties no Rīgas.

Visapkārt valda bada šausmas un bada mocīti dezertē arī daudzi poļu

un leišu kareivji. Arī zviedru armija briesmīgi cieš no bada un aukstuma.

(1601. g. rudenī sals uznācis ļoti agri un iestājusies tik barga ziema, ka iz-

dedzinātajā un izlaupītajā zemē nosaluši daudzi tūkstoši cilvēku. — Kara-

vīri par maizes kukuli vai kažoku atdevuši ieročus un disciplīna ir zviedru,

ir poļu armijā tā sairuši, ka abas puses gandri/ vairs nav spējušas turpināt

cīņu.) — Dabūjuši zināt, ka Rīgai steidzas palīgā pats Polijas ķēniņš Sigis-

munds, zviedri pārtrauc pilsētas aplenkšanu un atkāpjas. — Polijas kanclers

vecais Batorija cīņu biedrs Jānis Zamoiskis, kas ieradies ar 10,000 vīriem

pie Kokneses, izaicina hercogu Kārli uz divkauju. Hercogs noraida aici-

nājumu un savukārt draud kancleru izpērt, ja tas kritīšot viņam rokās.

Ķēniņš Sigismunds septembra mēnesī arī ierodas pie Kokneses (ceļā

uz turieni viņa karaspēks briesmīgi izposta Sēliju). Ķēniņš ar kancleru ai-

cina Vidzemes muižniekus pāriet poļu pusē, sola tiem ticības brīvību un

jaunas j ivilēģijas. (Poļu karavīri, sevišķi kazaki, tik briesmīgi posta

zemi, ka izmisušie zemnieki, neredzēdami no kungiem palīdzības, sāk aiz-

stāvēties paši uz savu roku (Augš-Kurzemes mežos noorganizējas lielas zem-

nieku bandas, kas uzglūn transportiem un atsevišķiem kareivju pulciņiem,

un sit zemē visus poļus un leišus, kas vien krīt satracināto sēļu rokas. —

Līdzīgā kārtā lūko sev palīdzēties arī Vidzemes zemnieki, t. i. tie, kurus vēl

atstājuši dzīvus sirotāji, bads un mēris.). Muižnieki lūko izlaipot pa vidu

starp zviedriem un poļiem, zīlēdami, kurš no abiem pretiniekiem jems virs-

roku, - ķēniņš Sigismunds vai viņa bargais tēvocis. Rīga joprojām ir uz-

ticīga Polijai, jo viņas turības avots ir tirdzniecība ar Polijai pakļauto

Kurzemi un Lietavu.
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Sigismunds griežas atpakaļ uz Lietuvu un uztic Zamoiskhn poļu un

leišu kommandēšanu. Arī hercogs Kārlis dodas mājup, pagarinājis Nasa-

vas grāfa pilnvaras. Zamoiskis nosūta liellaivās savu artilēriju no Kok-

neses pa Daugavu uz Rīgu, un no turienes caur jūru uz Gauju, pa kuru

lielgabalus aizgādā līdz Valmierai, galvenajam zviedru atbalsta punktam
Vidzemē. — Zamoiska vadītie poļi aplenc Valmieru, kuras aizstāvjus vada

abi jaunie zviedru varoņi: Kārlis Gillenhjelms un Jēkabs dc la Gardi. Poļu

artilērija sagrauj cietokšņa mūrus; sajem gūstā vienkāršos kareivjus, poļus

atlaiž brīvībā, bet abus vadoņus nosūta uz Poliju, kur Sigismunds spītē-

dams tēvocim, liek iekalt brālēnu ķēdēs un tura to 11 gadus kādas pils

pagrabā.

Pēc Valmieras krišanas Zamoiskis iejem Ērģemi, Gaujieni, Alūksni un

dažas pilis Dienvid-Igaunijā. — Nasavas grāfs nespēj apturēt poļu uzbru-

kumu, jo sals, bads un neveiksmes kaujās ir četrkārtīgi samazinājuši viņa

armiju. — Poļi sāk jemt virsroku pār zviedriem uz visas līnijas.

Ķevelē bijis tik briesmīgs bads, ka cilvēki miruši uz ielām un trūcis

roku, kuras izcirstu tiem zemē kapus. — Badā pamirušie nespējuši panest
lielo aukstumu un Rēveles ostā vienā pašā naktī nosaluši ap tūkstots zviedru

kareivju, kuriem trūcis siltu kažoku.

Poļi apmetas Vidzemē ziemas mitekļos tāpat kā agrākajos gados, tēr-

rorizē zemnieku: pēdējie bēg mežos, kur daudzus saplosa vilki un nobeidz

sals. Rīga Sāk izsniegt pa maizes kumosam apkaimes novadu iedzīvotā-

jiem, kas mirdami badā meklējuši glābiņu pie pilsētas mūriem. — To dabon

dzirdēt attāļāko novadu zemnieki, un plūst no visām malām uz Rīgu; lielākā

daļa no nespēka un sala saļimst ceļā, un līķu un mirēju pilni visi Vidzemes

ceļi. Līķu pilna ir arī v isa Rīgas apkārtne, jo rāte nespēj \ isus pabarot.

1603. g. marta Zamoiskis iejem Raunu un aplenc Vilandi. Zviedri sa-

jem pēdējos spēkus un iet pilsētai palīgā. Vilande pēc varonīgas pretošanās

krīt poļu rokās: nav panākumu utī grāfa mēģinājumam uzbrukt Daugav-

grīvai no jūras puses Nesajemdams no Zviedrijas papildinājumus un pār-

tiku (arī Zviedrijā plosās bads un mēris), Nasavas grāfs atmet Vidzemei un

viņas kāļiem ar roku un atgriežas Vācijā.

Hercogs Kārlis ieceļ par Igaunijas gubernātoru Andrēju Liunardsonu.

slavenā kara vadoņa Torstensona tēvoci, lūdz Vidzemes muižniekus viņu ne-

atstāt un sūtīl sievas un bērnus uz Somiju, kur hercogs tiem esot sagata-

vojis patvērumu.

Arī Zviedriju šai laika moca bads un mēris. Viņas kārtām sāk apnikt

ilgais un grūtais kaļš, kuram liekas nebūs gala; tikai lielām mokām herco-

gam izdodas izkaulēt kara turpināšanai nepieciešamos līdzekļus. — Zviedri ja

ir gatava slējjt mieru ar Poliju, ja tikai dabūtu atpakaļ dažus zaudētos

Igaunijas cietokšņus. Poļi izvairās no saitiņām. Jaunais Vidzemes admini-

strators Kārlis Hodkevičs sakauj zviedrus pie Vēzenbergas un 1603. gada

pavasarī iejem Tērbatu.

Kara darbība uz laiku aprimst, bet bada šausmas turpinās vēl trešo

gadu. (Ziemas ir ļoti aukstas, bet vasaras tik vēsas un lietainas, ka nekas

nepaaug.
— Pēc tā laika vēsturnieku aprēķiniem vienā pašā 1602.-3. g. ziemā

Vidzemē un Igauni ja esot gājuši bojā no bada un sala 30,000 cilvēku. — Se-

raža. bads un mēris šais gados piemeklē nevien Latviju un Igauniju, bet

arī Krievi ju. Poliju un Zviedriju. Maskav ijā v ien esot miruši no bada tuvu

pie miljona cilvēku).



599

1604. g. sākumā Norkepingā sanāk Zviedrijas kārtu pārstāvju sapulce*),
lai galīgi noregulētu troņa jautājumu; zemnieku pārstāvji atkal vēlas redzēt

hercogu Kārli kā Zviedrijas ķēniņu, bet hercogs paziņot, ka gribot joprojām
atstāt valsti Sigismundam, ja viņam (t. i. hercogam) došot lēņos dažas pilis

Igaunijā un Vidzemē: bez varas un karaspēka šis jau nevarot valsti valdīt.—

Acīmredzot, atsacīšanās ir tikai manevris, lai iebiedētu pārējās kārtas ar

Sigismunda atgriešanos un dabūtu līdzekļus kara turpināšanai.

Zviedriem pa to laiku Igaunija iet arvienu sliktāki: Poļi taisās iejemt

Rēveli.

Kārlis beidzot piejem tam piedāvāto Zviedrijas troni, un turpina karu

ar jaunu enerģiju. Viņš sūta floti bloķēt Rīgas ostu un jemt gūstā hollan-

diešu un libekiešu kuģus, kas ved Rīgai un poļu armijai pārtikas līdzekļus.

Pēc kāda laika ķēniņš ar 10,000 vīriem izkāpj 1605. g. aug. malā pie Dau-

gavgrīvas, iejem cietoksni un aplenc Rīgu.
Hodkevičs no Tērbatas steidzas ar 4000 poļiem, pa lielākai daļai hu-

zārieni, Rīgai palīgā; Linnardsons no ziemeļiem dodas ķēniņam talkā ar sa-

viem kareivjiem; un viņam izdodas ar to savienoties, pirms atauļojuši Hod-

keviča jātnieki. Ķēniņš Kārlis, kas paspējis nodedzināt Rīgas priekšpil-

sētas, pārtrauc pilsētas aplenkšanu un dodas preti poļiem, kas ieradušies pie
Ikšķiles un paspējuši savienoties ar Kurzemes hercoga atvestiem kara kal-

piem un bruņotiem zemniekiem. — Abas armijas sakopotas pie Salaspils.
Hodkevičam izdodas ar veiklu simulētas atkāpšanās manevri izviļināt z\ ic

drus no viņu pozicijām, un poļu huzāri sadragā ķēniņa armiju: Uz kaujas
lauka paliek 8000 zviedru, to starpā arī ģenerālis Linnardsons. Dzelzīs

kaltie huzāri veselas trīs reizes izdrāžas cauri zviedru armijas rindām un

cauri tām atgriežas atpakaļ, un kā zāli p|auj izkliedētos kājniekus: kas iz-

glābjas no huzāru zobeniem un šķēpiem, dabon galu apkaimes purvos vai

Daugavā. Pašu poļu ķēniņu gandrīz sajem gūstā, jo tam nošauts kaujas

zirgs. Kārli izglābj kāds jātnieks Vrede, ar vārdiem: „Neizmirstiet manu

sievu un bērnus", atdodams ķēniņam savu rumāku. Ķēniņa glābēju poļi

turpat sakapā gabalos, bet Kārlim izdodas izcirst ies ienaidniekiem cauri un

aizbēgt, kaut gan viņam auļo pakaļ gandrīz līdz pašai jūrai poļu jātnieki.

Lielām mokām ķēniņš aizsniedz savu floti, dodas uz Pērnavu, no turienes uz

Rēveli, un beidzot uz Zviedriju, atstājis sava karaspēka atliekas grāfa

Mansfelda gādībā.

Poļi iegūst Salaspils kaujā 60 karogus**) un II lielgabalus, un kā trium-

fātori iejāj Rīgā. Viņi var triumfēt, jo ir uzvarējuši 3 reizes lielāku ie-

naidnieka karaspēku.
Izmisušo Kārli iedrošina Zviedrijas saeima un atvēl cīņai dēļ Vidzemes

jaunus līdzekļus. Grāfam Mansfeldam izdodas uz laiku atjemt poļiem da-

žas pilis, kuras pēc kāda laika karavīru trūkuma dēļ atkal jāatstāj.

Dumpis Polijā aizkavē ķēniņu Sigismundu izmantot Salaspils uzvaru, un

viņš pat spiests aizsaukt daļu karaspēka projām no Vidzemes. Zviedrija
dabon laiku atpūsties un noorganizēt jaunu armiju.

160". g. Kārlis svinīgi kronējas par zviedru, gotu un vendu ķēniņu, un

viņa pulkiem kara laukos atkal sāk smaidīt kauju laime. Grāfs Mansfelds

iejem Veisenšteinu. bet velti aplenc Tērbatu un Valmieru; citai zviedru

karaspēka nodaļai izdodas uz laiku iegūt Burtnieku un Cēsu pilis.

*) Muižnieku, garidznieku, pilsētu un zemnieku pārstāvji nenotur savas sēdes kopā, bet atse-

višķi. Vidutājas lomu starp šim četrām kārtu palātām spēlē t. 8. slepenā saeimas kommisija.

*V Toreiz katrai rotai bijasavs karogs, ko viņas karodznieks nesakaujā savubiedru priekšgalā.
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Abas puses ir galīgi nokusušas, un zviedri pirmie lūko uzsākt pa-

miera sarunas, bet tās izjūk. 1608. gada vasarā grāfs Mansfelds ar 80 ku-

ģiem, un stipru karaspēku, kurā dien nevien zviedri, bet arī vācu, angļu,

franču, skotu un hollandiešu algotņi, ierodas pie Daugavgrīvas cietokšņa,

apšauda to vairākas dienas un piespiež padoties. Zviedru rokās atkal krīt

Koknese un Vilande. Viņu desants pie Daugavgrīvas sāk aizbērt kuģu

ceļu, un uzceļ pie Bolderājas lauku apcietinājumus, lai paralizētu Rīgas

tirdzniecību pa Lielupi ar Jelgavu.

Rīgai atkal steidzas talkā Hodkevičs ar saviem huzāriem un Kurzemes

hercogs. Mansfelds izvairās no kaujas un paliek savos ierakumos. Rīdzi-

nieki lūko izpalīdzēties paši saviem spēkiem, izrīko mazu flotiliju, apgādā

to lielgabaliem, degvielām un sasēdinājuši kuģos vairākus simtus ka-

reivju, lūko uzbrukt zviedru eskadrai. Uzbrucējiem laimējas sašaut vai

sadedzināt vairākus zviedru kuģus. Mansfelda karavīri Daugavgrīvā cieš

badu un nesajēmuši algas, sāk dezertēt. — Hodkevičs grib kopā ar rīdzi-

niekiem sturmēt cietoksni, bet zviedri to dabon laikus zināt un pārtrauc pil-

sētas blokādi. Rīdziniekiem vairs nav iemesla mēģināt kaujas laimi, un

viņi atsakās piedalīties Hodkeviča projektētā operācijā. — Hodkevičs lūko

sturmēt Daugavgrīvu pats uz savu roku, bet cietokšņa garnizons varonīgi

pretojas. Bolderājas tuvumā beidzot notiek ģenerālkauja starp Mansfelda

pulkiem un Hodkeviča armiju; poļu kavalerija veic zviedru jātniekus, bet

Mansfelda kājnieki ir spiesti pēc sīvas cīņas atstāt kaujas lauku. Mansfelds

atkāpjas uz ziemeļiem, atstādams cietokšņa garnizonu likteņa ziņā. Cie-

toksnis, kurā plosās bads un sērgas, un palikuši tikai daži desmiti vīru, bei-

dzot padodas.

Hodkevičs atkāpjas uz Lietavu, Mansfelds uz Igauniju. Kara darbība

paliek vēl gausāka.

Kārlis IX. mirst 1611. g., nesagaidījis lielās cīņas beigas. — Par spīti
sava rakstura tumšajām pusēm — bardzībai, straujumam un briesmīgajām
dusmu lēkmēm, viņš ir cienīgs iejemt vietu starp lielākajiem Zviedrijas
valdiniekiem.

Otrais Livonijas karš nozīmē nevien Zviedrijas un Polijas cīņu dēļ
dominium maris Baltici, bet arī Zviedrijas aizstāvēšanās cīņu pret Polijas
lielvalsts uzmākšanos, pret ūniju ar Poliju: zviedru tautā vēl ir dzīva Kal-

maras ūnijas atcere. Abas tautas šķir ari ticības naids, un viņos laikos

konfesionālā piederība spēlē vēl lielāku lomu, nekā piederība pie tās vai

citas tautības. Zviedri atceras, ka Dānijas tirannu Kristiānu ir atbalstījuši

viņa cīņā pret nacionālo varoni Gustavu Vazu katoļu bīskapi, un zin arī,

ka pretēji zemnieku draugam Gustavam Vazam, viņa dēla dēls Sigismunds

ir augstmaņu draugs un fanātisks katolis. Priekš zviedru zemniekiem, pil-

soņiem un garīdzniekiem otrais Livonijas karš reizē nozīmē cīņu par viņu

tiesībām līdzrunāt valsts lietās, cīņu par ticību un pret augstmaņu centie-

niem līdz ar Sigismunda atgriešanos gūt agrāko lielāko varu. Tāpēc arī

Zviedrijas zemnieki un pilsētas tik uzticīgi turās pie Zedermanlandes her-

coga Kārļa, kas kļūst tautas acīs par tādu brīvības sargu, kāds bijis viņa

tēvs, Vazās dinastijas dibinātājs pret dāņiem. — Zviedri to pabalsta un nes

smagākos upurus, kaut gan pirmajā kara posmā viņiem reti smaida kaujas

laime.
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Otrais periods

Slēgdams nāvē acis, Kārlis IX. atstāj savam dēlam Gustavam Ādolfam

trīs nepabeigtus karus, no kuru iznākuma ir atkarīgs arī Zviedrijas stā-

voklis Ziemeļ-Eiropā un pat viņas eksistence. Arī valsts iekšējais stāvoklis

nav nekāds drošais: Kārļa IX. apspiestā aristokrātija joprojām ir Sigismunda

piekritēja, un tas nedomā atteikties no savām pretenzijām uz Zviedrijas ķē-

niņa troni.

20 gadu ilgā nepārtrauktā darbā, reizē kārtodams valsts lietas un vez-

dams karus trijās debesu pusēs, Gustavs 11. Ādolfs nostiprina savu valsti

no iekšienes un ārienes, nn no mazas ziemeļu valsts ar pusotra milj. iedzī-

votāju to padara uz vairākiem gadu desmitiem par stiprāko lielvalsti Ziemeļ-

Eiropā.

Gustavs II. Ādolfs

Gustavs Ādolfs jau zēna gados ir cītīgi studējis kara mākslu, sevišķi

Nīderlandes brīvības kara notikumus un Orānijas prinča izkopto taktiku.

Viņa lielās garīgās spējas tam atļauj reizē piegriezt vērību arī citām studi-

jām (Gustavs 11. Ādolfs ir pratis arī vācu, franču, hollandiešu, latīņu, itaju

un grieķu valodas). Kā 11 gadus vecu puisēnu tēvs viņu jau jem līdzi uz

valsts padomes sēdēm, lai laikus iepazīstinātu dēlu ar valsts lietām un ķē-

niņa pienākumiem. Tēvs ir lepns uz dēla spējām un bieži mēdz sacīt, ka

Gustavs būšot sava vectēva un vārda brāļa cienīgs pēcnācējs un vedīšot

laimīgi galā darbu, ko tēvs iesācis. — Šis pareģojums vēlāk piepildās.
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Kārlis IX. ir protežējis zemākās kārtas un ķildojies ar muižniekiem.

Viņa pēcnācējs prot labi sadzīvot ar visiem pavalstniekiem, un bez spaidu

līdzekļiem piedabon augstmaņus pie nodokļu maksāšanas, no kā tie atsa-

cījušies pat viņa stingrā tēva laikā. Viņam ir apbrīnojamas spējas iegūt

populāritāti cilvēku acīs, ģeniālas karavadoņa dāvanas, liela politiska gaiš-

redzība un vērīgs skats valsts lietās.

Gatavodamies savu lielo ārpolitikas plānu reālizēšanai, Gustavs Ādolfs

pirmā kārtā steidzas reorganizēt savu armiju. —
Par spīti zviedru kareivju

drosmei, viņa armija joprojām vairāk atgādina zemnieku miliciju, nevis

armiju šī vārda pilnā nozīmē. Pa daļai tāpēc arī zviedri otrā Livonijas
kara pirmajā pusē bieži cieš neveiksmi, un tikai retumis gūst uzvaras.

Gustavs Ādolfs apvieno atsevišķo novadu uzstādītās rotas lielākās vie-

nībās, t. i. pulkos, un padara veiklākas un ātrākas sava karaspēka kustī-

bas. Tai laikā, kad pie citu ~valšķu infanterijas vēl dominē bruņas, šķēpi

un āvas, Gustava Ādolfa kājnieku galvenais ierocis jau ir muskete. Citās

armijās taktikas mākslas credo joprojām ir masas uzbrukums; Gustavs

Ādolfs pirmā vietā ļstāda armijas un atsevišķu viņas daļu manevrēšanas

spējas. — Citu Rietum-Eiropas valšķu ģenerāļi joprojām izrīko savus batal-

jonus kaujai desmit rindās dziļi; tas piešķir; šīs karotāju masas triecienam

briesmīgu sparu, bet reizē sašaurina viņas fronti, un armijai vienmēr draud

izredzes tikt apietai no flanga; tikai 10. daļa no visiem kājniekiem var

reizē šaut: pirmā rinda izšāvusi savas musketes, atkāpjas aiz pārējām: ši

mīņāšanās novilcina laiku, bet zalvēm nav vajadzīgā ātruma. — Gustavs

Ādolfs lūko izpalīdzēties, izrindodams kavalerijas nodaļas kopā ar muske-

tieru nodaļām un apmācīdams viņas cīnīties kopēji: ienaidniekiem ejot uz-

brukumā, tos sajem infanterijas zalve, pēc kuras auļo pretim zviedru ka-

valerija; ja viņai nav panākumu un tā atkāpjas, vajātājus sajem jauna
musketieru zalve un kavalerija pārkārtojas, atkāpusies aiz kājniekiem.
Galvenā zviedru infanterijas masa atrodas centrā, bet iejem platāku fronti,

jo kara vīri ir izrindoti tikai trijās rindās, kuras visas var reizē šaut: divas

iepriekšējās nometušās ceļos, bet trešā kājās stāvēdama. — Tādā kārta

zviedru infanterijas uguns ir daudz intensīvāka un apiet viņu armiju ir visai

grūta māksla. — Šī armijas reorganizācija un jaunā taktika ļauj Gusta-

vam Ādolfam atlicināt daļu kareivju otrās līnijas un stipras rezerves uz-

stādīšanai: ja pirmā līnija ir satricināta, tas vietu iejem otrā, un beidzot

dodas kaujā rezerve, lai izšķirtu cīņu, kas parasti beidzis par labu zviedru

varoņiem. Zviedru kaujas līnijas mazais dziļums dod viņiem iespēju ātri

manevrēt un gūt tās uzvaras, kuru slava 17. g. s. šalc pāri visai Eiropai.

Tūliņ pēc kāpšanas tronī jaunais ķēniņš steidzas pie karaspēka, kurš

cīnās pret dāņiem. Zviedri savukārt sāk apdraudēt Sāmu salu, kas jopro-

jām klausa Dānijai. Viņi aizved vairākus tūkstošus igauņu zemnieku no

Sāmu salas uz cietzemi un nometina izdedzinātajos Igaunijas novados, kas

kara gados pārvērtušies tuksnesī. 1613. g. dāņi slēdz ar zviedriem mieru,

atdodami pēdējiem Kalniaru un Plandi un atgūdami zviedru iekarotās pro-

vinces Norvēģijā.
Ticis galā ar dāņiem, Gustavs Ādolfs vērš Zviedrijas speķus pret Krie-

viju, kur Novgorodas pilsētā vēl turās viņa tēva ģenerālis Jēkabs dc la

Gardi. Ķēniņš iejem Gdovu, velti mēģina sturmēt Pliskavu (1615. g.), un

beidzot ar Anglijas un hollandiešu starpniecību sākas miera sarunas.

1617. g. Stolbovā abas valstis noslēdz mierlīgumu, kurā zviedri atsakās no

pretenzijām uz Novgorodu; bet patur savās rokās Ingriju (Pēterpils gub.):

tādā kārtā Krievija ir galīgi atgriezta no Baltijas jūras. Somijai radusies
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pār Baltijas jūras ūdeņiem. — Krievija atsakās no visām pretenzijām uz

Igauniju un Vidzemi un samaksā kontribūciju.

Poļu-zviedru frontē šais gados nav nekā jauna, kaut gan abu valšķu

ķēniņi nav apstiprinājuši pamiera līgumu. Beidzot abas puses vienojas to

pagarināt līdz 1614. g., jo ir Gustavam Ādolfam, ir viņa brālēnam Sigismun-
dam ir pilnas rokas darba Krievijā, kur zviedri, kā redzējām, tīko pēc Nov-

gorodas, bet Sigismunds vēl nav atmetis cerības kļūt par Maskavas valdi-

nieku. —

Līdz ko Stolbovas raierlīgums ir atraisījis zviedriem rokas, viņu flote

un desants lūko uzbrukt Daugavgrīvai. Poļi zaudē Salaci un Pērnavu. —

Gustavs Ādolfs (baltā rumākā) kaujā

(Glezna Melngalvju namā, Rīgā)

Abu valšķu starpā atkal sākas miera sarunas, bet noslēdz tikai pamieru,

līdz 1620. g. Pamiers vēl nav stājies spēkā, kad Polija, kas tikko (1618)

noslēgusi Deuļinas ciemā pamieru ar Krieviju, sāk izvairīties no sarunām

un lūko novilcināt laiku līdz tam brīdim, kad būs beidzies poļu-turku

karš.

1621. g. Vidzemē atkal atjaunojas kara darbi,
un Gustavs Ādolfs ne-

slēpj, ka šoreiz viņa karagājiena mērķis ir Rīgas pilsēta.

Rīga jau gadu iepriekš ir lūgusi Polijas valdību laikus parūpēties par

pilsētas aizsardzību un pastiprināt Vidzemē poļu garnizonus. Tas tomēr

nav noticis, jo poļu galvenie spēki cīnās valsts dienvidos, un Rīga paliek
likteņa un pašas ziņā.
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1621. g. augustā zviedri piebrauc pie Daugavgrīvas cietokšņa, aizbrauc

tam garām Daugavā un apstājas pie Mīlgrāvja; tur ierodas arī ķēniņš ar

14,000 vīriem un apmetas nostiprinātā nometnē. Vēlāk viņam pienāk no

Somijas pastiprinājumi, un ķēniņa rīcībā beidzot ir ap 24,000 kareivju.

Rīdzinieki nodedzina priekšpilsētas, lai zviedri slēpdamies aiz namiem

nevarētu tuvoties apcietinājumiem. Ķēniņš pārceļ savu nometni no Mīl-

grāvja uz smilšu laukiem, kas toreiz stiepjas iepretim tag. pulvera tornim

un sūta pie vārtiem taurinieku ar uzaicinājumu padoties, bet sajem norai-

došu atbildi. — Otrā dienā sākas apšaudīšanās starp zviedriem un rīdzi-

niekiem. — Pilsētās lielgabalu uguns ir tik stipra, ka zviedri cieš lielus

zaudējumus; rīdzinieku lodes pat ievaino ķēniņa teltī vairākus viņa svītas

locekļus.

Zviedri sāk rakt tranšejas iepretim Smilšu vārtiem un uzstāda vai-

rākas baterijas nevien šai vietā, bet arī uz Daugavas salām, un sāk nikni

apšaudīt pilsētu; lielgabalu lodes dragā Rīgas namus, baznīcas un rātes

namu. Zviedru nodaļai izdodas iejemt apcietinājumu Daugavas kreisajā

krastā un viņi tur noturās par spīti kņaza Radzivila leišu uzbrukumiem.
—

Zviedru rokās drīz krīt arī Daugavgrīva, un viņi nikni apšauda Rīgu, mē-

ģinādami uguns bumbām to aizdedzināt (ik dienas pilsētā esot kritušas ap

1000 lielgabalu lodes). — Trešajā aplenkšanas nedēļā zviedri jau ir pievir-

zījušies pavisam tuvu kanālim un sāk tajā mest žagaru kūļus, lai varētu

doties kājām pāri un uzbrukumā. Vēl pēc nedēļas zviedru izraktās apakš-

zemes ejas jau sniedzas līdz pilsētas vaļņiem. Cīņa dun dienu un nakti, un

pats ķēniņš vairākas reizes iekļūst dzīvības briesmās, strādādams tranšejās

ar lāpstu rokās kā vienkāršs kareivis.

Gustavs Ādolfs sūta Rīgai otru uzaicinājumu padoties, bet arī šoreiz

rīdzinieki to noraida. Zviedru mēģinājums sturmēt Jēkaba vārtus neiz-

dodas; sagrauto apcietinājumu vietā rīdzinieki pa nakti uzceļ jaunus. Tad

zviedri sāk rakt minas zem Smilšu vārtu bastiona un paziņo aizstāvjiem,
ka pēc spridzināšanas ielauzušies pilsētā netaupīs neviena. — Trešo reizi ķē-

niņš uzaicina Rīgu padoties.

Pilsētas stāvoklis ir bez izejas: viņai vairs palicis tikai ap 1000 vīru,
kas spējīgi nest ieročus, un pat poļu virsnieki, kas atrodas Rīgā, atzīst, ka

cietoksnis vairs nav noturams. Zviedri jau ir parakuši zem mūriem vai-

rākas ejas un mūros redzamas lielas plaisas. — Zviedri ir sākuši aizvadīt

pilsētas kanāla ūdeni, aizbērdami kanāli augšpus pilsētas un izrakdami viņa

ūdeņiem jaunu ceļu apkārt pilij uz Daugavu; kanālim pāri jau ir uzcelti

divi infanterijas uzbrukumam domāti tilti.

Rīga lūdz 3 dienas ilgu pamieru, bet ķēniņš dod tikai vienu dienu.

Rīdzinieki sākumā grib runāt tikai par pamieru uz vienu mēnesi un aiz-

rāda, ka Zviedrija esot tāļu, bet Lietava tuvu, un tirdzniecība ar Lietavu

esot Rīgas labklājības pamats. — Ķēniņš prasa tūlītēju padošanos un solās

rādīt Rīgas sūtņiem apakšzemes eju, kas esot parakta zem pilsētas mū-

riem, un kurā jau stāvot spridzināšanai novietotas 24 mucas pulvera.

Rāte apspriežas ar ģildēm un vietējiem poļu ierēdņiem, un beidzot no-

lemj atdot" pilsētu zviedriem. Gustavs Ādolfs no savas puses solās apsti-
prināt Rīgas tiesības un privilēģijas, un samaksāt zaudējumus, ko rīdzinie-

kiem nodarījusi pilsētas apšaudīšana un atdot Rīgu atpakaļ Polijai, ja trīs

gadu laikā izdotos noslēgt mieru. —
Tad pilsēta atver Gustavam Ādolfam

vārtus un ķēniņš 29. sept. iejāj Rīgā savas armijas priekšgalā.
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Par pirmo Rīgas gubernātoru ķēniņš ieceļ Kasparu Krūzi. No jauna

apstiprinādams Rīgas privilēģijas, viņš tai dāvina par varonīgu aizstāvēšanos

Limbažus.

Atstājis pilsētā 1000 vīrus lielu garnizonu, ķēniņš ar pārējo armiju
dodas pāri Daugavai uz Kurzemi, kur iejem Jelgavu. — Poļu kazaki ceļas

pāri Daugavai, un apkāvuši zviedru lēģerī pie Rīgas slimos un ievainotos

kareivjus, dodas uz Cēsīm, iejem pilsētu un to nodedzina. Ķēniņš atstāj
Kurzemi un steidzas atpakaļ uz ziemeļiem, lai vajātu poļu sirotājus.

Nākamos gados turpinās cī-

ņa dēļ Vidzemes; šai cīņai ir vi-

sai gausa gaita, jo ķēniņa rīcībā

ir maz kareivju. Zviedriem pa-

gaidām vēl klausa tikai Rīga un

Vidzemes jūrmala; Austrum-Vid-

zeme joprojām atrodas poļu va-

rā. — 1622. g. janvārī Gustavs

Ādolfs iejem Valmieru un viņa
maršals Vrangels sakauj pie

Smiltenes poļu karavīrus, kas

steigušies palīgā Valmieras garni-

zonam. — Sakautie poļi atkāpjas

uz Kurzemi, un kopā ar Zemga-
les zemniekiem, kas turās sava

hercoga un poļu pusē, velti mē-

ģina sturmēt Jelgavu, kurā turās

zviedru garnizons. (Tas kapitulē
tikai vasaras vidū, kad izšauts

viss pulveris un vairs turās kā-

jās tikai daži desmiti kareivju.)

Ķēniņš atkal ierodas Rīgā,
iet uz Kurzemi, gūst vairākas uz-

varas un noslēdz pamieru uz 10

mēnešiem.

Nākamā gadā Gustavs

Ādolfs iet atkal karagaitās, šo-

reiz uz Rietum-Prūsiju, kur Si-

gismunds no Dancigas cer ap-

draudēt Zviedriju, un savācis ku-

ģus desanta pārvešanai. Izkāp-

jot malā pie Daugavas, ķēniņu

smagi ievaino, un laiva, kurā tas

gribējis aizsniegt krastu, tā caur-

urbta lodēm, ka tikko neno-

grimst. Turēdams savu ievaino-

jumu par nāvīgu, ķēniņš lūdz

savējos turpināt cīņu arī pēc

Gustava II. Ādolfa bruņu tērps

(Melngalvju namā, Rīgā)

viņa nāves un slēgt mieru tikai uz labiem noteikumiem. — Viņam tomēr

drīz izdodas atveseļoties, un tas atkal stājas armijas, priekšgalā. Notiek

jauna kauja, pie Diršavas, kur ķēniņam ar zobenu rokā jāizcērtas cauri

viņu ielenkušiem poļu jātniekiem. (Lodi, kuru viņš dabon plecā šai kau jā,

ārsti nevar izjemt un ķēniņš to nēsā līdz savai nāves stundai.)

Noslēdz pamieru, bet Polija vel arvienu netaisāsatsacīties no Vidzemes;
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atkal sākas cīņas, Gustava Ādolfa nodoms ii* šoreiz iekarot Kurzemi. Gu-

stavam Horaam ar somu pulkiem viņš pavēl uzbrukt Tērbatai, bet pats

iejem Koknesi. Raunu, iebrūk Lietavā. iekaro Posvoļu, no kurienes poļu
kazaki gājuši dedzināt Vidzemi, un ķēniņa rokās krīt arī Birži, kņazu Radzi-

vilu rezidence.

Jēkabs dc la Gardi kopā ar Hornu iejem Tērbatu, Horns pats uz savu

roku Alūksni: tikai pēc tam beidzot ierodas Latvijā vecais Sapieha ar sa-

> iem leišiem un Zemaites muižniekiem; viņam pievienojas Kurzemes her-

coga kareivji. — Gustavs Ādolfs atkāpjas uz dienvidiem un iejem Bausku,

kurā zviedri gūst milzīgu laupījumu (šai pilī Zemgales muižnieki glabājuši

savu zeltu un sudrabu). Sapieha izvēlas par savu bāzi Daugavpili, un gri-
bēdams piespiest zviedrus atkāpties no Zemgales uz. Vidzemi, virza savu

armiju gar Daugavu uz Kokneses pusi. Ķēniņš iet poļiem preti un tie at-

kāpjas no Kokneses uz Aivieksti, pie kuras krastiem uzceļ lauku apcieti-

nājumus. Zviedri ķēniņa vadībā iesturmē poļu pozicijas un izklīdina to

aizstāvjus. (Ķēniņš arī te cīnās savējo priekšgalā.) Poļu varā paliek tikai

I atgalē.

Sapieha 1626. g. janvārī iemaršē Kurzemē, lai segtu pret zviedru ie-

brukumiem Lietavu, un nostiprinās pie Valles muižas nolaistiem kokiem

segtā nometnē. Zviedri poļu negaidīti uzbrūk Sapiehas nometnei un gūst

pilnīgu uzvaru. Laukā paliek gandrīz divi tūkstoši poļu kareivju.

Atstājis grāfu dc la Gardi par virspavēlnieku, ķēniņš atgriežas Zvie-

drijā. — Grāfs izsiro Lietavas pierobežu novadus, aiziedams līdz Jānišķei,
noslēdz ar poļiem pamieru uz dažiem mēnešiem, un atkāpjas atpakaļ uz

Vidzemi. Poļi no jauna bruņojas un vasarā sāk vākt speķus pie Jelgavas.
Zviedri iet tiem preti, bet viņiem šoreiz nelaimējas. — Poļi iebrūk Vidzemē,

iejem Bērzoni, Cesvaini, Krustpils, Mālpili un citus punktus, bet ģenerāl-

gubernātors dc la Gardi viņus atkal izdzen no Vidzemes.

Pats ķēniņš pa to laiku karo pa Prūsiju, gribēdams Poliju galīgi no-

griezt no Baltijas jūras un iegūt ari Dancigu.

(Pie Stumdorfas — Riotum-Prūsijā — notiek ļoti nikna kauja, kurā

ķēniņu sajem gūstā kroati (tas atsūtījis Sigismundam talka viņa ķeizars

Ferdinands II.). Kāds kopā ar viņu sagūstīts zviedru jātnieks kroatiem

nemanot pasniedz ķēniņam pistoli. Gustavs Ādolfs nošauj tuvāko sargu,

otru noliek zemē ar pistoles rokturi. Kāds kroats paceļ savu zobenu, lai

pāršķeltu gūsteknim galvu, bet ķēniņu glābj no drošas nāves pieauļojošā

zviedru virsnieka lode, kas nogāž kroatu no segliem. — ..Tik karstā pirtī

vēi nebiju bijis", — ķēniņš joko jies, stāstīdams par savu piedzīvojumu).

Sēlpilī atkal sākas miera sarunas, bet viņām nav panākumu, jo Sigis-

munds, kuram ķeizars un Spānija solās sūtīt pret zviedriem palīgā floti,

negrib atsacīties no pretenzijām uz. Vidzemi un Zviedrijas troni. —
No jauna

Sāk dunct kaujas, poļi pārsteidz Suntažu pili uu aplenc Biržos zviedru gar-

nizonu: tam steidzas palīgā Kokneses zviedri, pa ceļam nodedzinādami Ro-

kišķus. Poļu jātnieki izdedzina Rīgas apkaimi. Noslēdz jaunu pamieru,

pēc kura poļi atstāj Ļaudonu, bet zviedri ēvakuē Biržus. Pēc pamiera bei-

gām poļi, nākdami no Daugavpils, iejem Sēlpili, aiziet lid/ Koknesei, bet

zviedriem virzoties viņiem preti, atkāpjas uz Sēlpili. Pēdējā drīz atkal

krīt zviedru rokās un dažas dienas pēc tam arī Daugavpils. Poļu jātnieki

siro ap Rīgu un sāk sazināties ar rīdziniekiem par zviedru izdzīšanu. 1628. g.

sākumā poļi sakauj zviedrus pie Turaidas.
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Par virspavēlnieku Vidzemē ķēniņš ir iecēlis Hornu, kurš veic atseviš-

ķas poļu sirotāju nodaļas pie Ērgļiem, Cēsīm un Limbažiem. Poļiem izdo-

das izdzīt zviedrus no Bauskas.

Otrais Livonijas karš, kura ugunis deg visā Baltijas jūras dienvidau-

strumu piekrastē, galīgi izšķiras nevis Vidzemes vai Kurzemes, bet Prūsijas

kauju laukos. Kaļu izbeidz 1629. g. Altmarkā (netāļu no Elbingas) noslēg-
tais pamiera līgums, pēc kura zviedri atstāj viņu iekarotos apgabalus Prū-

sijā, bet patur viņas ostas — Klaipēdu, Pilavu, Braunsbergu un Elbingu, bet

ziemeļu frontē — Dienvid-Igauniju un Vidzemi. (Polija galīgi atsakās no

Vidzemes tikai Olivas mierlīgumā — 1660. g.).
Otrais Livonijas karš nes mūsu senčiem vēl lielākas šausmas nekā

pirmais. — Sirotājiem iet pa pēdām pakaļ bads, viņa pavadonis mēris un

atkal atkārtojas 16. g. S. ainavas, kad Latvijas ārēm var jāt jūdzēm tāļu
cauri un neredzēt neviena cilvēka. — Daudzas pilis un pilsētiņas guļ dru-

pās, un dažas vairs na\ atjaunotas. Loti lielā mērā ir samazinājies arī cie-

matu un viņu iemītnieku skaits. 1630. g. Limbažiem ir tikai 8, bet Valkai

tikai 3 iedzīvotāji, kaut gan pēdējā priekš 30 gadiem ir saskaitītas 49 mā-

jas. Raunas un Alūksnes pilsētiņas pēc šī kāļa beigām ir neapdzīvotas

drupu kaudzes. Daudzās vietās muižu un zemnieku lauki ir paspējuši ap-

augt ar biezu mežu, kurā vai- jau baļķus cirst.
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XVIII. 30 gadu kaŗš

Eiropa kaŗa gaidās

Pēc ķeizara Kārļa V. atteikšanās no troņa Romas valsts priekšgalā

stājas viņa brālis Ferdinands (1554—1564). Vācijas iekšējā politikā šai

laikā dominējošo lomu spēlē katoļu un protestantu naids, bet ārējā politikā

cīņas pret turkiem, kuri apdraud Habsburgu zemes valsts dienvidaustrumos.

Protestantu firstiem Vācijā ir pārsvars, bet viņu starpā nav vienprātības,

un luterānisko ziemeļu vadonis Saksijas kūrfirsts ķildojas ar savu amata

brāli Pfalcas kūrfirstu, kas nostājies kalvinistu pusē; ziemeļnieki grib

meklēt saprašanās ceļu ar ķeizaru; dienvidnieki ir aktīvāki un taisās sākt

pret katoļiem kara gājienu. Pēc Heidelbergas katķisma ievešanas luterāņu

zemēs (1565. g.) plaisa starp ziemeļniekiem — luterāņiem un dienvidniekiem

— kalvinistiem paliek vēl dziļāka.

Ferdinands mirst 1564. g. jau laikus panācis sava dēla Maksimiliana

ievēlēšanu par Čechijas ķēniņu; mirdams viņš tam atstāj Vācijas troni,

bet no Habsburgu zemēm Austriju. Maksimilians 11. ir protestantu draugs

un liekas, pat slepens protestants. Viņa laikā Čechijā atceļ husitiskos Prā-

gas kompaktātus, un viņas iedzīvotāju vairākums pāriet luterticībā.

Vācijas reichstagu šai laikā nemitīgi nodarbina jautājums par ticības

mieru un to protestantu ticības brīvības nodrošināšanu, kuri ir bīskapu-

kūrfirstu apakšnieki. Atskaitot Austriju, Bavāriju un Klēves hercogisti,

visas citas laicīgo firstu valstis Vācijā šai laikā jau ir kļuvušas protestan-

tiskas, un jautājums par ticības brīvību bīskapu valstiņās nozīmē prote-
stantisma uzmākšanos katoļu pozicijām. Pašu bīskapiju kapitulos vietām ir

daudz protestantu piekritēju (nāk priekšā gadījumi, kur katoļu vietā ievēl

par bīskapa valsts galvu protestantu). Ķeizars, nokļuvis starp divām ugu-

nīm, katoļiem un fanātiskajiem kalvinistiem, cenšas atbalstīties uz lute-

rāņu firstiem, kūļi aizstāv miera un saprašanās politiku.

Stāvoklis mainās, kad par ķeizaru tiek Maksimiliāna dēls Rūdolfs 11.

(1576—1612), fanātisks katolis un pāvesta kalps, kas audzis pie Fīlipa 11.

galma. Viņš ķeras Austrijā pie kontrreformācijas darba, izraida prote-
stantu mācītājus un daudzas reformēto pilsētas ar varu spiež piejemt ka-

toļu ticību; reformētos muižniekus atstumj no galma un valsts amatiem.

To pašu politiku Rūdolfs mēģina piekopt arī visā valstī, un protestanti,
kas saskaldījušies divos naidīgos lēģeros, nespēj ķeizaram pretoties. (Sak-

sijas kūrfirsts pats cītīgi vajā savā valstī kalvinistus.) Katoļu baznīca Vā-
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ci jā sāk gūt virsroku; visiem ir skaidrs, ka tikai politiskā protestantu ap-
vienība var atturēt šo uzmākšanos.

Visa Eiropa sāk dalīties divos naidīgos katoļu un protestantu lēģeros.
- Francija jau ir kļuvusi par cīņas lauku, kur Fīlipa 11. atbalstīti katoļi

cenšas izdeldēt kalvinistus (hugenotus), bet pēdējie cenšas atmērot kato-
ļiem ar to pašu mēru, atbalstīdamies uz Angliju. - Kad Francijā nāk pie
varas Indriķis IV., viņš sāk meklēt pret Spāniju sev draugus Vācijā un at-

rod tos starp protestantu firstiem, kuriem metas baisi, redzot ķeizara un

katoļu baznīcas panākumus. Protestantu starpā sāk jemt virsroku apvie-
nošanās tendences. 1608. g. Regensburgas reichstagā protestanti beidzot
slēdzas rindās uu pēc tam, kad ķeizars neizrāda gribu piekāpties, atstāj
reichstagu, kas paliek bez kvoruma un izklīst. Protestantu cerības uz uz-

varu vairo ķeizaram naidīgā kustība, kas sākusies viņa paša zemēs tā brāļa

Kaŗavīru tērpi XVI. g. s. beigās

Matīsa vadībā. Matīss armijas priekšgalā pienāk pie Vīnes un ķeizars vi-

ņam atdod Ungārijas troni, Austriju un Moraviju. — Protestantiem ir uz

brīdi atkal izdevies gūt pārsvaru pār katoļiem.

Matīss tomēr neattaisno uz viņa liktās protestantu cerības, jo tās ir

saistītas ar kārtu pārstāvju tiesību paplašināšanu uz valdinieka prerogatīvu

rēķina; protestantu firstu vidū sāk jemt virsroku radikālākais virziens,

ar Pfalcas kūrfirstu priekšgalā. 1608. g. viņi slēdz ūniju, kurā iestājas

visas Vācijas protestantu zemes, atskaitot Saksijas kūrfirsta valsti; ūnijai

ir dēfēnsīvas savienības raksturs un savs karaspēks. Vācijas katoļi savu-

kārt slēdzas rindās ar Bavārijas hercogu Maksimiliānu priekšgalā un nākamā

(1609.) g. dibina kā pretsvaru protestantu ūnijai katoļu ligu, arī uz mili-

tāras savienības pamatiem. — Habsburgi pagaidām turās sānis, vērodami,

kura no abām savienībām izrādīsies stiprāka, — liga vai ūnija.
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Liga un ūnija

Ūnija piedzīvo savu pirmo pārbaudījumu jau 1609. g., kad mirsi

Jilichas hercogs un uz viņa mantojumu pretendē divi ūnijas locekļi. Ķei-

zars uzskata hercogisti pār izmirušu lēni, kuram jāpāriet ķeizara rīcībā,

un atdod to erchercogam Leopoldam. Meklēdams atbalstu pret ūnijas fir-

stiem, ķeizars sāk draudzēties ar ligas vadoņiem. Tai pašā laikā Nīderlan-

des valdība slēdz savienību ar Angliju un Franciju pret Spāniju. — Līdz

ar to nodibinās ciešāki sakari starp Nīderlandi un viņas sabiedrotiem un

ūniju, un Spāniju un katoļu ligu. Eiropā sāk veidoties divas lielas koalī-

cijas, un kara sākšanos pagaidām attālina tikai Francijas ķēniņa Indriķa IV.

nāve. — No ķēniņa projektētā lielā kara gājiena pret Habsburgiem Vācijā

un Itālijā nekas neiznāk, un pašā ūnijā sākas ķildas starp abiem Jīlichas

hercogistes tīkotājiem. — Viens no viņiem pāriet katoļu lēģerī, otrs turās

pie kalvinistiem, cerēdams uz viņu palīdzību. Karu beidzot izdodas novērst,

sadalot Jīlichas zemes starp abiem pretendentiem, no kuriem vienam jau at-

steigušies talkā spāņu pulki, bet otram hollandiešu karaspēks. — Joprojām

paliek spēkā ūnijas slēgtā savienība ar Angliju un Zviedriju, un ligas līgumi

ar Lotaringijas hercogu, Savoiju un pāvestu.

Kara draudi tā tad nav likvidēti, bet pastāv joprojām. Ķeizars nevar

aktīvi piedalīties šo strīdu izlemšanā, jo pret viņu intriģē ta brālis Matīss,

kuram ķeizars savukārt nenovēl Cecīlijas ķēniņa troni. Matīss jem virs-

roku un kronējas par Čechijas ķēniņu, piedevām dabūdams arī Silēziju un

Lauzicu. Ķeizars, kas ticis gadā ar protestantu atbalstu, tagad turās kātoju

pusē, un ūnijas locekļi atstāj leichstagu, protestēdami pret viņā palikušo

ligas locekļu lēmumiem. — Ķeizaram šai laikā ir pilnas rokas darba Ungā-
rijā, kurā iebrukuši turki un iecēluši protestantu Gabrielu Betlenu (Bet-
lens Gabors) par Septiņkalnes valdinieku. — Ūnija palielina savus spēkus
uzjemdama savā vidū reformēto pilsētas un atbalstīdamās v/ Dāniju un

Nīderlandes protestantiem. Lielas raizes Matīsam sagādā Rūdolfa izdotā

«Majestātes grāmata" (1609. g.), kurā tas garantē Čechijas protestantiem
ticības brīvību. Pēc ilgas vilcināšanās Matīss apstiprina šo grāmatu, bet

atsakās darīt to pašu ar citām Čechijas kārtu pārstāvju prasībām.

Čechijā briest konflikts starp katoļiem un viņu protežētāju Matīsu un

vietējiem protestantiem. Tas pats notiek Austrijā, kur ķeizars nepilda re-

formētiem dotos solījumus un cenšas sagādāt katoļiem vairākumu pilsētu
pašvaldībās un landtāgos. Arī Čechijā ķeizars ir nodevis valsts lietu pār-
zināšanu katoļticīgu augstmaņu rokās. — 1612. g. Matīss atdod savas patro-

nāta tiesības Prāgas arķibīskapam un pēdējais ieceļ daudzās protestantu

draudzēs katoļu mācītājus. — Čechijas reformēto protesti nelīdz, un viņi
sāk atklāti runāt par cita ķēniņa vēlēšanu. Protestantu muižnieki ap\ ie-

nojas grāfa Tura vadībā un nolemj aizstāvēties ieročiem. Par spīti ķei-

zara aizliegumam 1618. g. sanāk protestantu augstmaņu sapulce, kurai ķei-

zara pārstāvji pavēl vēl reiz izklīst. Sapulces dalībnieki, turēdami pār-

stāvjus par galvenajiem konflikta vaininiekiem, izmet divus no tiem, Sla-

vatu un Martiniču, pa Prāgas pils logu, aizlingodami tiem piedevām pakaļ

arī sekretāru Fabriciju, kas neko nav noziedzies. (Visi trīs kā par brīnumu

paliek dzīvi, kaut gan krīt no 25 metru augstuma pils grāvī, — pēdējais

bijis pilns netīrumu,—un aizbēg par spīti viņiem pakaļ raidītiem šāvieniem).

— Smagais apvainojums, kas nodarīts ķeizara pārstāvjiem nozīmē bruņota

konflikta sākumu starp Matīsu kā Čechijas ķēniņu un viņa apakšniekiem.



Rietumos turās kaujas gatavībā hollandiešu un spāņu kara pulki, un

Nīderlandes protestanti slēdz savienību ar Hanzas pilsētām. Sāk noskaidro-

ties, ka arī ziemeļu valstis neturēs rokas klēpī, ja Vācijā sāksies atklāts

karš. — Gustavs Ādolfs, kas cīnās ar Poliju dēļ Vidzemes, sāk sazināties

ar Vācijas protestantu firstiem, bet viņa pretinieks, Sigismunds 111., meklē

un dabon ķeizara palīdzību. Dānijas ķēniņš Kristiāns IV. ir suvērens, no-

teikts protestantu aizstāvis.

Visa kristīgā Eiropa ir paspējusi nogrupēties divos naidīgos lēģeros,
no kurieni viens atbalsta ligu, otrs ūniju. Onija sākumā šķiet stiprāka, jo

viņai ir vairāk locekļu, lielāks bruņotais spēks, un uz 12 gadiem slēgtais

līgums ar Nīderlandi, līnijas izredzes tomēr mazina tas, ka viņas locekļu

slēgtā savienība notek 1618. g. Locekļu starpā atkal sākas nesaskaņas

un atjaunotā ūnijā vairs piedalās tikai daži firsti un pilsētas, pie kam pēdē-

jās, protams, nav agresīvas politikas piekritējas. — Tai pašā laikā sāk augt

ligas spēki, un viņai jau piebiedrojies arī ķeizars; ligas faktiskais vadonis

joprojām ir Bavārijas hercogs Maksimiliāns. — Lai paralizētu viņa lielo

iespaidu, ligu reorganizē uz jauniem pamatiem un viņā iestājas arī daži

protestantu firsti; līdz ar to liga ir zaudējusi savu krasi katolisko raksturu

un Maksimiliāns izstājas no ligas, gadu vēlāk slēgdams ar jauniem laicīga-

jiem Vācijas firstiem jaunu savienības līgumu.

Vēl arvienu nav nokārtots jautājums par to, kas būs nākamais Vācijas

ķeizars. Beidzot sāk noskaidroties, ka lielākās izredzes ir Štīrijas Ferdi-

nandam, bet pret viņu nostājas protestantu lielākā daļa, jo Ferdinands ir

fanātisks katolis. Lai saskaldītu katoļu lēģeri, protestanti uzstāda Bavāri-

jas Maksimiliana kandidatūru.

Pirmais kaŗa (čechu un Pfalcas) periods

1618. g. pavasarī Čechijā sākas sacelšanās; protestanti sagrābj varu

savās rokās un ieceļ 30 vīru direktoriju, kurai uztic valsts pārvaldīšanu.

Čechu karaspēks grāfa Turna vadībā sakauj ķeizara kara vīrus pie Bude-

šinas (Budveisas) un Turns jau gatavojas caur Morāviju iebrukt Austrijā.
— Šai laikā (1619. g.) mirst ķeizars Matīss un kūrfirstu sapulce Frankfurtē

ievēl par ķeizaru Štirijas Ferdinandu. Čechijas kārtas tai pašā laikā uz

savas valsts konstitūcijas pamatiem ievēl par ķēniņu ūnijas vadoni Pfalcas

kūrfirstu Frīdrichu, kaut gan ir skaidrs, ka Habsburgi bez cīņas neatteik-

sies no Čechijas, kurā jau gandrīz 100 gadus valdījuši viņu ģints ķēniņi.

Lai saistītu jaunā ķeizara spēkus Austrijā, čechi uzrīda tam uz kakla

Septiņkalnes kņazu Betlenu, kas iebrūk Ungārijā. Grāfs Turns pārdrošā

gājienā aizmaršē līdz Vīnes vārtiem, bet viņa spēki ir par vājiem, lai va-

rētu uzsākt lielpilsētas aplenkšanu. Betlens dodas atpakaļ un arī Ungārijā

sāk jemt virsroku katoļu partija. Čechi vēl turas līdz 1620. g. pavasarim,

jo viņiem sniedz bruņotu pabalstu Lejas-Vācijas protestanti.

Ķeizars Ferdinands 11. (1619.—1637. g.) sāk rīkoties ar lielāko enerģiju.

Viņš pierunā Spāniju uzbrukt Pfalcai no Beļģijas puses, sauc ligas locekļus

uz karu un slēdz līgumu ar viņas vadoni Bavārijas Maksimilianu, apsolīdams

tam pēc uzvaras atdot Pfalcas kūrfirsta zemes. Maksimiliāns dabon savā

pusē Saksijas kūrfirstu, bet ūnijas locekļi vilcinās steigties palīgā savam

vadonim.
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Bavārijas pulki 1620. g. rudenī caur Austriju iebrūk Čechijā un kopā
ar ķeizara karaspēku, kuru vada grāfs Bukuā, pienāk pie Prāgas. — Pro-

testantu vidū nav vienprātības un ķēniņš Frīdrichs ir gļēvs valdinieks, bez

organizātora spējām. Čechiem ir 21,000 vīru, un vāji karavadoņi. Viņiem
preti stāv teicami ģenerāļi ar 25,000 lielu armiju. Protestanti grib novilci-

nāt kaujas sākšanos līdz tam acumirklim, kad būs ieradies viņu kara tal-

cinieks Betlens ar saviem ungāru jātniekiem, kas auļos steidzas sabiedro-

tiem čechiem palīgā un vairs atrodas no Prāgas tikai pāris desmit klm. at-

tāļumā. — Lai izšķirtu kauju pirms ungāru ierašanās, Tilli un Bukuā ved

savus pulkus uzbrukumā un pēc nepilnas stundas ilgas kaujas pie Baltā
kalna (Prāgas tuvumā) izšķiras Čechijas liktens: viņas aizstāvju armija
nekārtībā izklīst un ķēniņu Frīdrichu, kas patlaban svin pilī dzīrās, briesmu

Pfalcas kūrfirsts Frīdrichs

(Ziemas ķēniņš)

vēsts piespiež pa kaklu pa galvu bēgt projām uz Silēziju. — „Ziemas ķē-

niņš", ka viņu nicinādami dēvē katoļi, apstājas tikai Hollandē un no turie-

nes mēģina organizēt savas tēva valsts aizstāvēšanu. 1621. g. ūnija izjūk,
neiedrošinādamās sākt cīņu pret ķeizaru. — Frīdrichs, kura pulkus vada

grāfs Mansfelds, vēl mēģina turēties, bet zaudē divas lielas kaujas un Tilli

iejem Heidelbergu, Pfalcas galvas pilsētu. — Ķeizars tura vārdu un atdod

Pfalcu līdz ar viņas kūrfirsta godu Bavārijas Maksimilianam, nebēdādams

par Saksijas un citu reformēto kūrfirstu protestiem.

Noveicis čechiju, Ferdinands nolemj izmantot uzvaras sekas līdz ga-
lam, un izravēt Čechijā nevien protestantismu, bet arī padarīt cīņas ne-

spējīgus čechu nacionālistus. — Par Čechijas pārvaldnieku ieceļ firstu Lich-

tenšteinu, kuram uzdod apcietināt direktorijas locekļus un citus Čechijas
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neatkarības vadoņus. — Atskaitot dažus uzmanīgākos, visi ierodas Prāgas

pilī uz viceķēniņa uzaicinājumu, ka tam esot viņiem jāpaziņo kaut kas

svarīgs ķeizara un ķēniņa uzdevumā. Kad vadoņi atnāk, firsts liek viņus

apcietināt un nodod ārkārtējai tiesai, kura lemj konfiscēt to īpašumus un

27 piespriež nāves sodu; 5 vēlāk apžēlo, bet pārējiem nocērt galvas uz

Prāgas galvenā laukuma.

Izrēķinājies ar vadoņiem, Ferdinands sāk vajāt arī citus dumpja da-

lībniekus, un te viņam nāk talkā agrākais viceķēniņš Slavata (tas pats, kura

kritiens pils grāvī no loga ir kļuvis kā lielās cīņas ievadījums). — Uzvarē-

ta .js konfiscē divas trešdaļas no visa privātā īpašuma •Čechijā, un konfis-

cēto zemju kopvērtību tā laika naudā rēķinā uz 30 milj. dālderu. — Čechu

aristokrāti ir ar vienu pašu ķeizara spalvas vilcienu padarīti par proletārie-
šiem. Konfiscētās zemes ķeizars atdāvina suv,un piekritējiem, vai pārdod

tiem par smiekla naudu. Tādā kārtā cilvēki, kuru rīcībā ir zināms kapi-

tāls, gūst iespēju koncentrēt savās rokas milzīgus zemes īpašumus. (Starp

šiem citu nelaimes izmantotājiem ir arī Vallenšteins).

Iznīcinājis čechu aristokrātiju un neatkarības partijas vadoņus, Ferdi-

nands sper soļus. k?s domāti pašas čechu tautas iznīdēšanai. — Spiegi un

mūki meklē visās malas vainīgos; simtus met cietumā, izraida no zemes,

vai sūta uz ešafotu. Ferdinands pasludina Čechijas ķēniņa troni par savas

dzimtas mantojumu un paša rokām saplēš Čechijas brīvības grāmatu, ko ap-

stiprinājuši agrākie Habsburgu dinastijas valdinieki. Jezuīti veic kontrre-

formācijas darbu ar tādu neatlaidību, ka dedzina kopā bibliotēkas un visas

grāmatas, kas rakstītas čechu valodā un krīt šo fanātiķu rokās. Čechijā

paliek par lielu kapsētu un 30,000 ģimeņu — viņas intelliģences un aristo-

krātu zieds — ir spiestas atstāt tēvzemi; čechu ēmigrantus mēs redzam

šai laikā cīnāmies visu Habsburgu pretinieku armiju rindās, bet viņiem,

kas klusībā vēl gadiem ilgi 1010 cerību atgriezties mājās, nav lemts atkal

vv(\/vi dzimteni. — Visus protestantus, kas atsakās pāriet katoļu ticībā, pie-

spiež izceļot. Čechu tautas spēks ir lauzts un vāci, kas tā nīst šo slavu

tautu, kopā ar jezuītiem, cenšas izdeldēt arī čechu valodu. —
Dzimtenē pa-

liek tikai zemnieki un citi vienkārša darba ļaudis, uz kuriem smagi uzgul-

stas jauno vācu kungu dūre, un kurus neuzticīgi vēro spiegu un jezuītu

acis. Čechu ta»uta nogrimst nebūtības tumsā uz diviem gadu simteņiem,

un ģermanizācijas plūdiem par upuri šai laikā krīt veseli novadi, kuros

priekš kaujas pie Baltā kalna dominējusi čechu valoda.

Tikpat bargi Ferdinands izrēķinās arī ar Morāvijas un Austrijas pro-

testantiem, izlietādams arī te tās pašas terrora metodes, iznīcinādams ticī-

bas brīvību un pašvaldību un konfiscēdams savu pretinieku īpašumus.

Jaunais ķeizars var triumfēt, jo viņš īsā laikā ir ticis galā ar saviem

pretiniekiem. Ar Betlenu ir ievadītas miera sarunas; Mansfelds vēl turās

Pilzenē, bet viņas krišana ir tikai laika jautājums, un karš, kas tikko sā-

cies, neturpinātos 30 gadus, un nekļūtu par visas Eiropas karu, ja Ferdi-

nands aprobežotos ar uzvarēto paša zemju nomākšanu.

Ķeizaram viņa panākumi ir apreibinājuši galvu un viņš cer tāpat

salauzt arī protestantu firstu pretešķību Vācijā. Karš turpinās, ieraudams

cīņā jaunas valstis, un pēc Pfalces krišanas sākas lielā kara

otrais (dāņu) periods.
Gar čechu tautas traģēdiju vācu protestantu firstiem ir maza daļa,

bet Pfalcas kūrfirsta valsts liktens viņos rada bažas; paliek aktīvāki arī
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ZiemeJ-Vācijas firsti, kas līdz šim vairāk turējušies novērotāju lomā.

Austrijas un Spānijas Habsburgu varas pieaugums iedveš bažas Anglijai

un Nīderlandei, un Dānijas ķēniņam Kristiānam IV.; visas trīs valstis sāk

atbalstīt nelaimīgo „ziemas ķēniņu". Arī Zviedrijas ķēniņš Gustavs 11.

Ādolfs solās nākt vācu protestantiem palīgā, līdz ko būšot ticis galā ar

savu pretinieku Sigismundu. Dānijas valdinieks grib aizsteigties savam kai-

miņam priekšā, piedevām iegūt jaunas territorijas Vācijā, un ar skubu

pošas uz karu. 1625. g. Anglija, Nīderlande un Dānija slēdz savienību,

kuras mērķis ir atgūt „ziemas ķēniņam" viņa tēvzemi. Lejas-Saksijas

firsti un pilsētas bruņojas Tilli kara pulku izdzīšanai, kuri posta viņu zemes;

Albrechts Vallenšteins

(A. van Deika skice Minchenē)

par
savienības virspavēlnieku ievēl Dānijas ķēniņu. Mansfelda un Braun-

šveigas hercoga atbalstīts Kristiāns IV. stipras armijas priekšgalā iemaršē

Vācijā. Ķeizaram nav karaspēka cīņai pret šo negaidīto pretinieku. Ligai

un Bavārijas Maksimilianam gan ir kaujās rūdīts bruņotais spēks, bet Habs-

burgam ligas un Vitelsbachu varas pieaugums iedveš nopietnas bažas, un

ķeizars redz, ka tam var palikt tikai ēna no varas un viņa plāni paliks

neizvesti, ja tam nebūs pašam savas armijas.

Ķeizaram nāk talkā čechu muižnieks Albrechts Valdšteins, saukts

Vallenšteins, vecs Ferdinanda bijis virsnieks, kas piesolās ķeizaram pats uz

sava rēķina salīgt un nodot valdinieka rīcībā lielu armiju. Pats sev Vallen-
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šteins prasa neaprobežotas virspavēlnieka tiesības; izmisušais ķeizars bei-

dzot arī dod Vallenšteinam viņa prasītās ārkārtējās pilnvaras.

Vallenšteins tura vārdu, un nešķirodams karavīrus pēc viņu tautības

un ticības, īsā laikā uzstāda priekš tiem laikiem milzīgu armiju — 50,000

vīrus. (Tajos laikos visi kara vīri bija brīvprātīgie, un kara dienestu uz-

skatīja par ienesīgu profesiju. Valdinieki, kas gribēja izrīkot armijas, iz-

sniedza attiecīgas pilnvaras un prāvus naudas līdzekļus visiem virsniekiem,

nākamo pulku kommandieriem: pēdējie pilnvaroja jaunākus virsniekus

vai vienkārši
— šī goda tīkotājus, rotu vai eskadronu organizēšanai, un tie

savukārt vāca kopā kareivjus. — Kareivju algas, salīdzinot ar toreizējo
dzīves dārdzību, bija visai augstas, un tāpēc pašu lielāko algotņu armiju

skaits parasti nepārsniedz 20,000 vīrus, kuriem visur gāja līdzi viņu sievas,

bērni un vesels prostitūtu pulks (šo armijas pavadoņu-liekēžu skaits parasti

2—3 reizes pārsniedza kara vīru kopskaitu). Vallenšteins turējās pie prin-

cipa, ka pašam karam jāuztura kara vīri, un uzlikdams milzīgas kontribū-

cijas ir ķeizara ienaidnieku, ir draugu zemēm, tiešām uzturēja savu armiju,

neprasīdams no ķeizara ne dāldera.) Tagad ķeizars var vest savu politiku

neatkarīgi no firstiem, vienalga, katoļiem vai protestantiem, un atbalstīt tos

ar bruņotu spēku.

1625. g. vasarā Tilli ar ligas armiju iemaršē Lejas-Saksijā, dodamies
preti dāņiem. Vallenšteins steidzas turp no Čechijas ar 30,000 kareivjiem.
Dānijas ķēniņš Kristiāns grib piespiest Vallenšteinu atkāpties ķeizara zemju
segšanai un sūta Mansfeldu steigties caur Silēziju uz Austriju; Vallenšteins
aizkrusto grāfam ceļu un pie Elbas galīgi sakauj viņa karapulkus. Kri-

stiāna plāni izjūk.

Mansfelds savāc jaunu armiju un šoreiz viņam izdodas izkļūt Silē-

zijai cauri un iemaršēt Ungārijā, kur tas cer savienoties ar Betlenu: tomēr

Septiņkalnes kņazs patlaban slēdz mieru ar ķeizaru, un Mansfeldam jā-
atlaiž mā jās viņa kareivji. Dēkainis grāfs mirst Bosnijā.

Vallenšteins ir šoreiz sekojis pa Mansfelda pēdām, un Tilli viens pats

stājas preti Dānijas Kristiānam. Pie Luteras. Barenbergas tuvumā notiek

kauja, kurā Tilli veterāņi galīgi sakauj dāņu pulkus. Vallenšteins. kas

atkal ieradies Saksijā, triec dāņus cauri visai Jitijas pussalai un piespiež

tos glābtie-, uz salām. Meklenbergas hercogiem tas atjem to zemes, un

\ irspavēlnieka galvā briest grandiozi plāni par nostiprināšanos Baltijas
jūras piekrastē, par palīdzības sniegšanu Polijai pret zviedriem un par

Baltijas jūras un visu apkārtējo zemju pakļaušanu ķeizaram. Lai dabūtu

savās rokās varu pār Baltijas jūru, vajadzīga flote, un pirms tās būves

jāiegūst droša bāze jūras piekrastē. Vallenšteins par Šo bazi izraugās

*trālzundu un sāk neatlaidīgi sturmēt viņas apcietinājumus. Uzbrukumiem

nav panākumu, jo pilsētas aizstāvji cīnās izmisuši. Zviedrija pošas uz karu

pret ķeizaru, jo Vallenšteina lielie plāni apdraud viņas eksistenci: Polija,

kas galīgi noklusuši, patlaban taisās slēgt pamieru ar Zviedriju, un Vallen-

šteins steigšus sūta uz austrumiem ģenerāli Ardnimu ar 10,000 kareivjiem,

lai iedvestu poļiem jaunu drosmi un aizkavētu Zviedrijas nostāšanos ķei-

zara pretinieku rindās. Tai pašā laikā viņš steidz noslēgt mieru ar Dāniju,
lai nebūtu reizē jāved karš divās frontēs, un Dānija, pret neitrālitātes ap-

solījumu, dabon atpakaļ (pēc Libekas mierlīguma 1629. g.) visus zaudētos

piederumus Jitijā.
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Trešais (zviedru) periods
Gustavs Ādolfs tiecas nodibināt Zviedrijas virskundzību pār Baltijas

jūru. Krieviju viņš ir nošķīris no Somijas līča. un pēc Stolbovas rnier-
līguma lepni paziņo Zviedrijas kārtu pārstāvjiem, ka bez „mūsu gribas
krievi nevar rādīties Baltijas jūrā pat mazā laiviņā". Šo ieguvumu nodro-
šināšanai no flanga viņam nākas paplašināt Zviedrijas piederumus Igaunija,
dienvidu virzienā. Ķeizars Ferdinands, kas piešķīris Vallenšteinam ..Bal-
tijas jūras un okeāna admirāļa" tituli, grib izspēlēt Poliju kā trumpi pin

Zviedriju. Polijai ir paredzēta sava loma Spānijas un Austrijas Habsburgu
grandiozajos plānos, un ar po]u ieroču palīdzību viņi cer sev pakļaut pro-
testantisko Ziemeļ-Eiropu. Habsburgi sapņo par ciešu sakaru nodibināšanu

starp Spāniju un Poliju, apejot Dāniju un Zviedriju; tāpēc arī mierlīgumā
ar Dāniju ķeizars, kaut arī bez panākumiem, cenšas gūt jel vienu atbalsta

pUnktu Baltijas jūras piekrastē. Vallenšteins pat domā par kanāļa rakšanu

starp Ziemeļu un Baltijas jūru. lai apietu Zundu un radītu kuģniecības
ceļu. kas būtu neatkarīgs no Dānijas vai Zviedrijas kontroles. Aiz tā paša
iemesla Habsburgu diplomāti mēģina uzrīdīt Dāniju virsū Zviedrijai. lai

abas ziemeļu valstis noasiņotu savstarpējā cīņā un nespētu traucēt Habs-

burgu lielo plānu izvešanu.

Zviedrijas iestāšanās 30 g. kara dalībnieču rindās ir otrā

kara tiešs turpinājums, jo ķeizars jau ir pats provocējis Zviedriju uz cīņu.

sūtīdams Sigismundam palīgā savus kara pulkus.

Habsburgu mērķis ziemeļos ir piespiest Zviedriju atsacīties no Bal-

tijas jūras hēgemonijas plāniem, palīdzēt Polijai noturēties Vidzemē un

Prūsijā un —
veiksmes gadījumā nosēdināt Zviedrijas tronī Sigismundu 111..

kas solās pēc tam atdot Polijas troni Habsburgu princim. Habsburgu un

Polijas politiskie mērķi te identificējas ar katoļu baznīcas mērķiem.

Habsburgi atbalsta katolisko Poliju pret prUtestantisko Zviedriju, un

Gustavs Ādolfs, 1630. g. tikko noslēdzis pamieru ar Poliju, izkāpj malā

Pomorānijas piekrastē: viņš turās pie principa, ka labāk ir pārsteigt preti-

nieku viņa paša zemē. nekā gaidīt, kamēr tas ir sācis apdraudēt jūsu

dzimteni. Jo vairāk Vallenšteins jem virsroku pār Vācijas protestantu

pilsētām un firstiem Baltijas jūras dienvidu krastā, jo lielākas briesmas

draud pašai Zviedrijai. Pēc Altmarkas pamiera līguma Zviedrijas rokās

ir palikusi nevien Vidzeme, bet arī Prūsijas ostas: lai galīgi noslēgtu zviedru

loku ap Baltijas ;ūrtt un aizkrustotu nevien poļiem, bet arī ķeizaram ceļu

uz šo jūru, Zviedrijai vēl jānostiprinās Pomorānijas un Meklenburgas pie-

krastēs.

Lieli mērķi prasa arī lielus valsts vīrus un ģeniālus kara vadoņus,

kas vajadzīgā brīdī spēj likt visu uz spēli. Arī Gustava Ādolfa ekspe-

dīcija uz Vāciju 13,000 karavīru priekšgalā ir ļoti riskants solis, jo pie pirmās

lielākās neveiksmes viņam tūliņ var klupt atkal virsū poļi un dāņi. Pašā

Vācijā viņam vēl pagaidām nav sabiedroto, un ap Hollandi un Franciju

viņš vēl ir tikai ievadījis sarunas. Pirmā tam apsola subsidijas, bet pē-

dējā vēl nesaka nekā.

„Lauva no pusnakts zemes", kā vēlāk dēvē Gustavu Ādolfu prote-

stantu dziesminieki, tomēr nolemj spert riskanto soli, — pirms ķeizars ar

Spānijas un Polijas palīdzību nav sagrābis Zviedriju aiz rīkles. — un brūk

iekšā Vācijā.
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Vācijā pa to laiku ģeneralisimusa Vallenšteina vara ir sasniegusi mil-

zīgus apmērus un viņš šķiet bīstams nevien ligas firstiem, bet arī pašam

ķeizaram. Ligas firsti cenšas intrigām panākt Vallenšteina krišanu, jo redz,

ka tā armija ir kļuvusi par ķeizara varas balstu pret firstiem un apdraud

•viņu patstāvību. Liga iesniedz sūdzību bez atbildes. Nav panākumu arī

otrai sūdzībai.

Vallenšteina augstprātība aug tikpat ātri kā viņa panākumi un kara-

vadoņa slava. Padzinis Meklenburgas hercogus no viņu zemes, viņš sajem
tās no ķeizara kā lēni, un ķeizars vēl paplašina jau tā ārkārtējās Vallen-

šteina pilnvaras.

Pagaidām Vallenšteins vel ir uzticams ķeizara kalps, bet ķeizaru jau

sākt mākt rūpes: kas būs tad, ja starp abiem izcelsies nesaskaņas? Šīs

Nometnes ainava

aizdomas cenšas ķeizara pastiprināt Bavārijas Maksimiliāns, un par Vallen-

šteina nodomiem klīst Eiropā visdažādākās baumas. Vēl pirms Štrālzundas

aplenkšanas katoļu firsti trešo reizi lūdz ķeizaru atcelt Vallenšteinu no

amata un vajadzības gadījumā piesola ķeizaram pret virspavēlnieku savu

ka raspēku.

Pēc miera slēgšanas ar Dāniju starp ķeizaru un viņa kara vadoni

tiešām sākas pirmās nesaskaņas. Uz ligas uzstāšanos ķeizars ir publicējis
(1629. g.) t. s. restitūcijas ediktu, pēc kura protestantu firstiem jāatdod

katoļu baznīcai atpakaļ viņas bijušie īpašumi. Tas nozīmē izaicinājumu

protestantiem un ir skaidrs, ka karā iejauksies arī citas reformēto valstis,

lai neļautu katoļiem un ķeizaram Vācijā gūt virsroku. Pret ediktu ir arī

Vallenšteins un nepalīdz ar saviem karapulkiem to izvest dzīvē. Ligas

vadoņiem tas dod jaunu trumpi pret Vallenšteinu un viņi atkal lūdz ķeizaru
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atcelt nepaklausīgo ģenerāli, bet Ferdinands nevēlas palikt bez armijas,
jo vairāk tāpēc, ka tikko ir sācies (Mantujas dēļ) karš ar Franciju, un

Gustavs Ādolfs kuru katru brīdi var ierasties Vācijā.
Kūrfirstu sapulcei Regensburgā beidzot izdodas dabūt no ķēniņa sengai-

dīto pavēli, jo pret Vallenšteinu nostājas arī Romas kūrija. Vallenšteins

bez ierunām noliek savas pilnvaras un nometas savās muižās, kur dzīvo

kā nekronēts valdinieks.

Tai pašā brīdī, kad ķeizars atvaļina no dienesta savu labāko kara

vadoni. Gustavs Ādolfs izkāpj Pomorānijā, iejem Štetinu un piespiež Pomo-

rānijas hercogu slēgt savienību. Ķēniņam nāk no Zviedrijas palīgspēki
un viņa rīcībā drīz ir 40.000 vīru liela armija. Ziemeļ-Vācijas protestantu

firsti tomēr mēro «pusnakts zemes lauvu" neuzticīgām acīm un pat slēdz

savā starpā savienību bruņotas neitrālitātes uzturēšanai.

Gustavs Ādolfs atdod Meklenburgas hercogiem viņu valstis un 1630. g.

janvārī slēdz līgumu ar Franciju par subsidijām. Pagaidām viņš pēta

apstākļus Vācijā un cenšas nostiprināt sev plašu bazi Baltijas jūras dien-

v idu piekrastē.

Tilli ar ligas karaspēku dodas pret Magdcburgu, lai piespiestu šo

protestantisko pilsētu padoties restitūcijas ediktam un atzīt sen padzītā
katoļu arehibīskapa virskundzību. Saksija un Brandenburga joprojām ne-

uzticam zviedriem un Gustavs Ādolfs nevar steigties pilsētai palīgā, kura

krīt 1631. g. pavasarī Tilli pulku rokās. Uzvarētāji viņu pārvērš drupu

kaudzē, pie kam slepkavo cik jaudas (bojā iet ap 30,000 Magdeburgas iedz.).

Katoļu vidū atskan gaviles, bet protestantiem beidzot atveras acis: viņi

redz, ka tiem visiem draud Magdeburgas pilsoņu liktenis

Gustavs Ādolfs grib tagad doties Vācijas iekšienē, bet tikai lielām

mokām viņam izdodas noslēgt savienību ar Brandenburgu un dabūt atļauju

okupēt viņas cietokšņus, lai nodrošināti! (neveiksmes gadījumā) zviedru

armijai atkāpšanos uz dzimtenes pusi. Tikai pēc tam ķēniņš sāk virzīties

uz dienvidiem, un Tilli zaudē kauju pie Burgštalles. vecais, neuzvaramais

Tilli, kas savā mūžā guvis tikai uzvaras.

No Zviedrijas un Anglijas nāk ķēniņam jauni palīgspēki un beidzot

viņa pusē nostājas Saksija, kurā ielauzies Tilli. lai piespiestu kūrfirstu

atdot katoļiem kādreizējās bīskapu zemes.

Septembrī pie Breitenfeldas apvienotā zviedru un sakšu armija stājas

ceļā Tilli karaspēkam. Sakši neiztur Tilli veterāņu triecienu un pānikā sāk

bēgt. sajaukdami arī zviedru otrās līnijas rindas un atsegdami Gustava

Ādolfa armijas flangu. Stāvokli glābj ģenerālis Gustavs llorns, ātri pār-

kārtodams zviedru kreiso spārnu, kuru tam uzticēts kommandēt. Gustavs

Ādolfs steidzas Hornam talkā ar otrās līnijas pulkiem. Ir zviedru ka-

reivji, ir Tilli veterāņi cīnās ar lielāko niknumu: ķeizara infanterija stāv

kā mūris. Horns dabon talkā labā spārna kavaleriju un somu un zviedru

jātnieku ataka salauž Tilli kājnieku rindas, kuras nekārtībā atkāpjas, vez-

damas līdz savu ievainoto ģenerāli.

Ķeizars sāk baidīties par savu zemju drošību, bet Vācijas protestanti
ir kā spārnos; sakšu armija iebrūk Čechijā un iejem Prāgu. Pats ķēniņš

izmaršē cauri Vācijai, iejem Maincu un uzsāk ar ligu sarunas, prasīdams

tās neitrālitāti viņa turpmākajā cīņā pret Habsburgiem. Sarunām nav pa-

nākumu. Pārziemojis pie Mainas, ķēniņš 1632. g. pavasarī sakauj Tilli

pie Lechas upes (Bavārijā) un iejem Mincheni. Liga ir iziruši un ķēniņam

izdotos iznīcināt ķeizaru, ja Ferdinandu 11. pa otram lāgam neizglābtu

Vallenšteins.
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Aizvainotais kara vadonis dzīvo savā Frīdlandes hercogistē un nepie-
griež vērības ķeizara vairākkārtējiem aicinājumiem atkal uzjemties armijas
kommandēšanu. Ķeizars ir sācis lūgt savu ģenerāli jau tūliņ pēc kaujas

pie Breitenfeldas, bet sevišķi pazemīgi šie lūgumi paliek pēc sakšu iebru-

kuma Čechijā. Vallenšteins atsakās, bet beidzot ķeizaram izdodas viņu

pierunāt un dabūt solījumu. ka pēc 3 mēnešiem Vallenšteins uzstādīs

40,000 lielu armiju. Viņam piešķir vēl plašākas pilnvaras nekā priekš
diviem gadiem, un tā īokās ķeizars nodod nevien armijas, bet arī savas

polītikas vadību. Vallenšteins atkal sauc pie sevis savus bijušos karavīrus.

Tie nāk no visām malām, jo zin, ka virspavēlnieks ir kareivjiem gādīgs

priekšnieks un zem viņa vadības tie var cerēt uz laupījumu, pēc patikas

sirot un dedzināt, ja tikai kaujā ir godam cīnījušies. Nosacītā laikā Val-

lenšteina rīcībā ir liela armija, — tā laika lielākie karātavu putni, kuriem

□av ko zaudēt: viņiem nav daļas gar ķeizara un firstu, katoļu un prote-

stantu ķildām; viņi iet nāvē smiedamies un stāv kā mūris ienaidnieka ugunī.

Izdzinis sakšus no Čechijas, Vallenšteins taisās savienoties ar Bavārijas

Maksimiliana pulkiem, un ķēniņš gatavojas steigties uz ziemeļiem, Saksijai

palīgā. Zviedru pulki lasās kopā pie Nirnbergas: turpu dodas arī Vallen-

šteins un pilsētas tuvumā apmetas nometnē, vairīdamies sākt kauju. Gu-

stavam Ādolfam apnīk gaidīt un viņš ved savējos virsū Vallenšteina apcie-

tinātai nometnei. Pulks pēc pulka zviedri iet uzbrukumā, bet Vallenšteina

kareivji piespiež viņus griezties atpakaļ. Pēc lieliem zaudējumiem ķēniņš

atsakās no nodoma iejemt nometni ar joni. un dod pavēli atkāpties. Ne-

veiksme zināmā mērā aptumšo viņa slavu, un svārstīgie zviedru draugi

Vācijā sāk atkal stomīties.

Pēc cīņas pie Nirnbergas ķēniņš grib vest savus karavīrus uz dien-

vidiem, lai iebruktu Austrijā un piespiestu Vallenšteinu ēvakuēt Saksiju.
Tad viņš sajem vēstis, ka Vallenšteins neliekas gar viņa manevri ne zinis,

bet koncentrē savu armiju Leipcigas tuvumā; ķēniņam sāk mesties bailes

par atkāpšanās ceļu: Vallenšteina mērķis ir skaidrs. — viņš grib nogriezt

zviedrus no sakariem ar dzimteni, un piespiest svaidīgos Ziemeļ-Vācijas

protestantus slēgt mieru ar ķeizaru.

Ātrā gaitā zviedri steidzas uz ziemeļiem: novembrī abas armijas sa-

stopas pie Licenas. Ķēniņu māc Jauna paredzēšana, bet viņam jāriskē,
jāiegūst uzvara par katru cenu. lai galīgi nesabruktu viņa prestižs Vāci jā.

Ir miglains novembra rīts. Zem viņas segas abas armijas izrindo-

jas nāves cīņai. Zviedru armijas labo spārnu ved uzbrukumā pats Zvie-

drijas valdinieks: pašā cīņas sākumā krīt Vallenšteina labākais ģenerālis
Papenheims, kura vietā stājas itālis Pikolomini, un tā vadītie Vallenšteina

dēkaiņi atsit visus dedzīgos zviedru uzbrukumus. Pulks pēc pulka metas

cīņā, bet ķeizara karavīru uguns tos sašķobītus un retotām rindām spiež
kāpties atpakaj. Divi zviedru pulki ir sakauti un cietuši briesmīgus zau-

dējumus; pats ķēniņš stājas trešā pulka priekšgalā, un sēdēdams baltā

rumākā, ved savējos ugunī. Atkal izceļas briesmīga cīņa, jo ne vieni, ne

otri negrib kāpties jel soli atpakaj. Pār cīņas lauku atkal nolaižas bieza

migla, kurā grūti saredzēt, kur draugs, kur ienaidnieks. Ķēniņš, vezdams

savējos jaunā uzbrukumā, miglas dēļ iemaldās ar dažiem pavadoņiem ķei-
zara ķirasieru rindās; viena lode ievaino viņa zirgu, otra sadragā ķēniņam
kreiso roku. Pavadoņi grib valdinieku izvest no uguns līnijas, — trešā

lode viņu ķer mugurā. Arī pavadoņi jau ir krituši, vai ievainoti. Pie

mirstošā ķēniņa, kuram kāja ieķērusies seglu kāpslī un kuru viņa ievai-

notais zirgs, sāpēs trakodams, rauj sev līdz pa zemi, vēl palicis tikai viņa
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pāžs. Zēns grib uzsēdināt ķēniņu savā zirgā, bet nespēj to piecelt. Pat

laban auļo klāt ķeizara ķirasieri un vaicā zēnam, kas esot ievainotais:

pāžs cieš klusu, bet ķēniņš min savu vārdu. Šai brīdī miglā brāž garām

zviedru jātnieki. Baidīdamies, ka tie pamanīs, kādā stāvoklī atrodas viņu

ķēniņš, viens no vācu ķirasieriem iešauj mirējam lodi galvā, otrs nodur

viņa pāžu un abi aiziēkšo.

Zviedru armijas vadību uzjemas Veimaras hercogs Bernhards. Cīņa

ap vietu, kur kritis ķēniņš, dun ar divkārtēju niknumu. *) Hercogam bei

dzot izdodas salauzt Vallenšteina armijas rindas un tā sāk kāpties atpakaļ.

Vallenšteins, kas pats ievainots, dzen pulku pēc pulka uzbrukumā, bet

arī viņa pārgalvji ir šoreiz spiesti vilkties atpakaļ. Lielgabalu un muskešu

zalves kā zāli pļauj zemē karotājus. Beidzot Vallenšteins dod pavēli at-

kāpties un cīņas lauks paliek zviedru varā. Savu ķēniņu viņi pēc. ilgas

meklēšanas atrod zem līķu kaudzes, samīdītu zirgu pakaviem.

Veimaras hercogs arī turpmāk vada zviedru armiju, bet sakari ar sa-

biedrotiem atrodas kanclera Oksenšjernas rokās. Zviedru karaspēkā sāk

irt disciplīna; viss viņas vairums tagad ir vācu algotņi un arī pats Veimaras

hercogs ir tikai brutāls kareivis, bez Gustava Ādolfa spējām un tāļ-

redzības. Karā lielāko svaru sāk gūt Francija, kas maksā zviedriem sub-

sīdijas. Ķeizars sāk jaunas sarunas ar Saksiju, bet Vallenšteins sazinās

ar sakšu armijas kommandieri, pats uz savu roku, pretēji ķeizara gribai

piesolīdams Saksijai pretimnākšanu bīskapu zemju lietās, — Oksenšjerna

savukārt vilina virspavēlnieku ar Čechijas troni, bet viņa vilinājumiem

pagaidām nav panākumu.
Veimaras hercogs ar saviem vācu algotņiem-zviedriem siro pa Mainas

leju, bet Vallenšteins sakauj sakšus un izdzen tos no Silēzijas. Kad zviedri

no jauna laužas iekšā Bavārijā, Vallenšteins ar savu armiju atkāpjas uz

Čechiju, atstādams Maksimiliana zemi ienaidnieka varā, un saceļ katoļu

lēģeri sašutuma vētru, radīdams aizdomas arī ķeizaram.

Vallenšteins jūt, ka viņa stāvoklis atkal sāk šķobīties, un sāk spēlēt
riskantu spēli. Uz savu pilnvaru pamata viņš ievada sarunas ar Saksiju,

Franciju un Zviedriju. Vallenšteinam ir nācis zināms, ka ķeizars jau ir

slepeni parakstījis pavēli par viņa atcelšanu, bet vilcinās to publicēt, gribē-

dams iegūt laiku un pārvilināt savā pusē Vallenšteina pulku kommandierus.

Parakstīts ir arī rīkojums par Vallenšteina milzīgo īpašumu konfiscēšanu.

Viss tas ir Vallenšteinam jau zināms, pirms viņš stājas sakaros ar

Veimaras hercogu; cik noprotams, viņš gribējis pēc iespējas ātrāk noslēgt

mieru, lai piejemtu Oksenšjernas piedāvājumu un uzmestos par Čechijas

valdinieku.

Vallenšteins mana, ka viņa pulkvežu vairums vairs nav tam uzticams

un ka tam draud briesmas. Viņš sūta Veimaras hercogam ziņu steigties

ar jātniekiem uz Egeru, kur savienošoties abas armijas. Turpu dodas arī

pats Vallenšteins, pavēlēdams tuvumā sapulcēties tiem pulkiem, kas viņam

vēl ir uzticami. (Saviem tuviniekiem Vallenšteins saka: „Ja ķeizars vairs

negrib mani atzīt par savu ģenerāli, tad es katrā laikā varu dabūt sev

citu, bet būs vēl labāk, ja iztiksim bez tā." Acīmredzot, viņš nopietni

domājis par tikšanu Čechijas tronī).

Ķeizara nežēlastībā kritušais virspavēlnieks aizsniedz Egeru un cer

te vieglāk uzelpot: zviedri vairs nav tālu, un garnizona kareivju priekš-

nieki ir divi skotu protestanti, Gordons un Lesli, kas abi tikuši uz augšu

') Pats Vallenšteins vēlāk saka, ka savi mūžā vēl_nebijls redzējis tāda cīniņa
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ar Vallenšteina gribu. Ceļā uz Egeru Vallenšteinam ir piebiedrojies ari

pulkvedis Butlers, kuru ģenerālis tur par uzt camu, bet kas, tāpat kā abi

skoti, ir pret viņu vērstās virsnieku sazvērestības dalībnieks.

Virsnieki redz, ka viņu vadonim jākrīt un nolemj paātrināt šo kri-

šanu, lai iegūtu ķeizara labvēlību. Sākumā viņi projektē Vallenšteinu jemt

Vallenšteina
gals

gūstā, bet šis plāns šķiet visai riskants, jo kuru katru brīdi var ierasties

zviedru jātnieki.

Sazvērnieki nolemj nogalināt Vallenšteinu viņa paša namā, bet iepriekš

izrēķināties ar pulkvežiem Tillo un Tercku, kas uzticīgi turās pie sava

priekšnieka.

Gordons ielūdz abus pulkvežus savā namā, un sazvērnieki un viņu

upuri dzīro pie viena galda, dzerdami uz Vallenšteina veselību, kas drīz
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būšot Čechijas valdinieks. Dzīļu vidū uz Lesli mājienu zale iebrūk viņa

iru kareivji un nogalina Vallenšteinam vēl uzticamos virsniekus.

Tagad nāk viņu priekšnieka kārta: īru kapteinis Deverē ar saviem

kareivjiem ielaužas Vallenšteina dzīvoklī; sargi to nelaiž un Vallenšteins,

izdzirdīs troksni, steidzas pie loga, lai paskatītos, kas noticis. Šai mirklī

kapteinis ar saviem vīriem iebrūk istabā un viņu nogalina.

Tā iet bojā lielais kara vadonis, kas divas reizes glābis Austrijas Habs-

burgus, un vairākus gadus bijis ķeizaram uzticams sargs un karotājs. Viņš
krīt par upuri firstu un galminieku intrigām, un reizē ir arī savu pārāk

plašo pilnvaru upuris, jo tās nostāda kara vadoni augstāk par viņa ķeizaru.

Intrigas modina valdiniekā neuzticību, neuzticība sabojā attiecības starp

Ferdinandu 11. un viņa ģenerāli, un ķeizars atviegloti uzelpo, dabūjis zināt

par Vallenšteina nāvi. (Lišķīgais Spānijas sūtnis, gribēdams ķeizaram iz-

dabāt, saka: „Tas Kungs ir parādījis Austrijas valdinieku namam lielu

žēlastību").

Vallenšteina atcelšanas pavēlē ķeizars ieceļ par viņa pēcnācēju armijas

virspavēlnieka amatā savu dēlu Ferdinandu. Erchercogs stājas armijas

priekšgalā un ved to preti zviedriem, kuru pulki pie Nordlingenas viņam
aizkrusto ceļu, Veimaras hercoga un Gustava Horna vadībā, un cieš tik

briesmīgu neveiksmi, ka pēc šīs kaujas zviedriem vairs paliek tikai 5000

kareivju.

No šīs katastrofas Zviedrija atspirgst tikai pēc dažiem gadiem. Nord-

lingenas kaujas tiešās sekas ir Saksijas mierlīgums Prāgā (1635) ar ķeizaru
un viņas apjemšanās vajadzības gadījumā karot pret Zviedriju un Fran-

ciju. Drīz pēc tam izlīgst ar ķeizaru arī daudzi citi Zieme|-Vācijas firsti;

zviedru otrā armija ziemeļos ir spiesta atkāpties uz Baltijas jūras pie-
krasti, un sakari starp viņu un Veimaras hercogu, kura pulki operē Reinas

augštekas baseinā, pārtrūkst.

Ceturtais (franču-zviedru) periods

Tiem protestantu firstiem, kuri nav vēl slēguši mieru ar ķeizaru, pēc

Nordlingenas katastrofas atliek tikai viena izeja — pieslieties Francijai,
kura Rišeljē vadībā patlaban cenšas salauzt Austrijas un Spānijas Habs-

burgu dominējošo lomu Rictum-Eiropā. Franči, kas sakuma tikai aprobe-

žojušies ar subsidiju maksāšanu Zviedrijai, tagad sak palikt aktīvi un lūko

nostiprināties Vācijas rietumu zemēs. Ar Z\ iedriju Francija slēdz ciešu

savienību un abas puses nosolās tikai kopīgi līgt mieru ar ienaidniekiem.

Franču armijai, kas nav rādījušies cīņās, sākumā ir maz panākumu:

toties ziemeļos zviedru ģenerāļi Jānis Banērs un Linards Torstensons sa-

kauj vairākās kaujās ķeizara armiju un sakšus, un atkal atkaro Meklcn-

burgu un Pomorāniju. Veimaras hercogs slēdz ar Rišeljē līgumu, sajem-

dams no pēdējā subsīdijas, un organizē jaunu armiju. Sākumā viņam tomēr

neveicas un tikai ar pūlēm izdodas noturēties Elzasā, tai pašā laikā, kad

ķeizara armija, ģenerāļa GalJasa vadībā, gatavojas iebrukt Burgundijā, bet

partizāņu ģenerālis Jānis dc Vērts ar saviem kroatiem apdraud Parīzi.

Ziemeļos Banērs pie Vitstokas atkal veic sakšus un ķeizara karapulkus, un

briesmīgi izposta un izdedzina Saksiju un Brandenburgu, atriebdamies abu

valšķu kūrfirstiem, kas no Zviedrijas sabiedrotiem kļuvuši par viņas

ienaidniekiem. (Naids starp Brandenburgu un Zviedriju ir pa daļai naids
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dēļ mantojuma; abas valstis tīko pēc Pomorānijas.) Ķeizars sūta saviem

sabiedrotiem palīgspēkus, un Banērs ir spiests atkāpties uz štetinu, nepa-

guvis savienoties ar Veimaras hercoga pulkiem Reinzemē.

1628. g. Veimaras hercogs gūst lielu uzvaru pār ķeizara armiju, sajem

gūstā viņas vadoņus un aplenc Breizachas cietoksni. Ķeizara galvenie

spēki tagad ir saistīti rietumu frontē; Banērs ziemeļos atgūst rīcības brīvību

un ielaužas Čechijā. Abi kara vadoņi cer kopīgiem spēkiem brukt iekšā

Austrijā un galīgi sadragāt Habsburgu varu. ššos plānus izjauc Veimaras

hercoga nāve 1639. g. vasarā.

Par galveno kara diriģentu tagad paliek Rišeljē, kas jein bez vadoņa

Veimaras hercoga pulkus Francijas dienestā un. sazinādamies

Linards Torstensons

ar Banēru, zviedru armijas virspavēlnieku, suta uz fronti jaunas armijas,

kuru priekšgalā gūst lielu slavu vikonts dc Tirenns un princis Kondē.

Banērs jau 1641. g. mirst no pārdzeršanās un netiklas dzīves sekām, un

viņa vietā zviedru armijas priekšgalā stājas Linards Torstensons, spējīgā-

kais no Gustava Ādolfa skolas ģenerāliem. (Torstensons ir grūti slims un

viņu nēsā līdz nestuvēs; bet slimajā ķermenī mājo dzelzs enerģija un ģe-

niāla taktiķa dāvanas. Ar dzelzs roku viņš atjauno Banēra izlaistajā ar-

mijā disciplīnu un izjauc pretinieku plānus, parādīdamies tādās vietās, kur

viņa pulkus nemaz negaida. Viņš izdzen ienaidnieku armiju no Silēzijas un

sakauj jaunā ķeizara Ferdinanda 111 (1637—1657) labāko kara vadoni Piko-

lomini otrā kaujā pie Breitenfeldas. Rišeljē nāve dod ķeizaram uz laiku
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iespēju atvilkt elpu retumu frontē, bet ziemeļos viņa diplomāti ir uzkūdī-

juši Dāniju uz karu pret Zviedriju. Torstensons steidzas uz Jitijas pus-

salu, un ķeizars dabon laiku savākt jaunus kara pulkus.
Kara laime ir labvēlīga ķeizaram tikai īsu laiku. Francijā visa vara

pāriet kardināla Mazarini rokās, kas turpina Rišeljē politiku; Torstensons,

sadragājis dāņus, 1644. g. atgriežas Vācijā, iznicina Gallasa vadīto ķeizara

armiju divās kaujās, iebrūk Austrijā un, savienojies ar Septiņkalnes kņazu
Rakoči, apdraud Vīnk Franč' tai pašā laikā zaudē lielu kauju• rietumus

un ķeizara armija no rietumiem steidzas palīgā galvas pilsētai. Toi. tci;

sons, kas tikko izcīnījis lielu uzvaru pie Jankavas (Čechijā), ir spiests at-

stāt Morāviju. Kondē ar Tirennu apvieno savus karaspēkus, iebrūk Bavā-

rijā un gūst lielu uzvaru; tai paša laika dāņi slēdz mieru ar Zviedriju,

zaudēdami vairākas provinces, un Saksija, kuru briesmīgi posta zviedru

ģenerālis Kenigsmarks, slēdz pamieru ar Zviedriju.

Torstensons slimības dēļ noliek virspavēlnieka pilnvaras un viņa vieta

stājas Vrangels, kas kopā ar Tirennu okupē Bavāriju un apdraud Austriju.

Pat niknais protestantu ienaidnieks, Bavārijas Maksimiliāns, ir spiests slēgt

separātu līgumu ar Zviedriju. Vrangels ielaužas Čechijā, bet Maksimiliāns

atkal pāriet ķeizara pusē un zviedriem otrreiz jāatkāpjas uz ziemeļiem.
1648. g. pavasarī Tirenns atkal pāriet Reinu, kopā ar Vrangelu izposta Ba-

vāriju, bet Kenigsmarka zviedri iemaršē Čechijā un iejem Prāgas priekš-

pilsētas.

Ķeizara stāvoklis šoreiz liekas bez izejas. Kenigsmarks jau taisās

Sākt Prāgas bombardēšanu, kad pienāk vēsts, ka Minsterā (Vestfālijā) pa-

rakstīts mierlīgums.

30 gadu kara politiskās sekas ir Zviedrijas nostiprināšanās Vācijas

ziemeļupju grīvās un Hanzas galīga iziršana; Francija iegūst vairākus no-

vadus Elzasā un galīgi pievieno Lotaringijas bīskapijas. Pati sv. Romas

valsts vairs eksistē tikai vārda pēc. Katrs Vācijas firsts turpmāk ir sava

zemē tāds pats suverēns, kā Habsburgu dinastijas ķeizari savās Austrijas

zemēs vai Čechijā. Habsburgi galīgi atmet ar roku plāniem par valsts

vienības atjaunošanu un vērš visu savu enerģiju un savu zemju spēkus

pret austrumiem, kur pēc dažu gadu desmitu ilgas cīņas viņiem ar Polijas

palīdzību izdodas lauzt turku impērijas varu un izdzīt osmaņus no Ungārijas.

Vestfalijas mierlīgums apstiprina arī Šveices un Nīderlandes neatka-

rību, kas faktiski pastāvējusi jau daudz agrāk.

30 gadu karš ir tik briesmīgi izpostījis Vāciju, ka dažās provincēs
vairs nav ne desmitā daļa no tā iedzīvotāju skaita, kas bijis kara sākumā.

Čechijai, kur ap 1620. g. ir bijis 4 milj. iedz., pēc kara vairs ir tikai 800,000.

Bads, mēris un zaldātu briesmu darbi ir iztukšojuši no ļaudīm veselus

novadus, tīrumu un ciemu vietā izaudzis mežs, bet pilsētu vairums guļ

drupās, un ielas un tirgu laukumi ir aizauguši bieziem krūmiem un zāli.

kuros, nākot sirotājiem, mēdz paslēpties iedzīvotāju atliekas. Plēsīgo zvēru

skaits ir savairojies neticamos apmēros un vilku bari apdraud nevien

ceļiniekus un vientuļus kareivjus, bet iebrūk arī ciemos un mazākās pilsētās.
Kāds aculiecinieks tēlo Vāciju pēc lielā kara sekošiem vārdiem: „Var iet

vai 10 jūdzes tāļu un neredzēt neviena cilvēka, neviena lopiņa un pat zvir-

buļa. Daudzos ciemos vēl palikušie nami ir līķu un mājlopu maitu pilni:

vīri un sievas, bērni un kalpi, zirgi, cūkas, govis un vērši tur guļ blakus,

vai juku jukām, no bada vai mēra nomaitāti un pilni tārpu; vilki, suņi un

vārnas mielojas ap cilvēku miesām, jo nav neviena, kas viņus apraktu un

apraudātu."
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XIX. Zviedrijas lielvalsts

Kārļa IX. laikā pieaug kārtu pārstāvju jeb saeimas (Riksdag) nozīme

un mazinās valsts padomes vara; uzlabojas tiesu un armijas iekārta. Valsts

finanču aparāts dabon vajadzīgos korriģējumus un valdinieks rūpējās par

tautas izglītību. Sāk attīstīties rūpniecība, dibinās jaunas pilsētas, to skaitā

arī Geteborga.

Zviedrija nostiprinās Somijas līča dienvidu krastā jau Ērika XIV. laikā,

šī pozicija ir nosargājama tikai tad, ja Zviedrijai izdodas paplašināt iegūto

territoriju Daugavas virzienā un dienvid-austrumos līdz Daugavai; Igauni-

jas kaimiņiene Somija kopš vidus laikiem ir Zviedrijas varā un valsts vie-

nības intereses prasa, lai starp Igauniju un Somiju nodibinātos sauszemes

robeža. To var iegūt vienīgi uz Krievijas rēķina, bet pēdējā negrib atdot

savu izeju uz jūru, kuru kā pirmais tai mēģina atjemt (izmantodams Krie-

vijas juku laikus) Kārlis IX. Sākumā vēl kā Zedermanlandes hercogs, kas

vada valsts lietas slimā brāļa jāņa 111. vietā un vēlāk arī kā Zviedrijas

valdinieks. Cīņas ar brāļa dēlu Sigismundu dēļ Zviedrijas troņa, un dēļ

Vidzemes un Dienvid-Igaunijas neļauj Kārlim vērst visus spēkus pret

Krieviju un viņa laikā te vēl ir spēkā agrākās robežas. Nav lielāku panā-

kumu arī Kārļa mēģinājumiem padarīt Daugavu un Aivieksti par Zviedri-

jas piederumu dienvid-robežu, jo Polija joprojām ir Austrum-Eiropas stip-

rākā lielvalsts un Zviedrijas spēki vēl pārāk mazi un maz rūdīti kaujās,

lai tie varētu uzveikt Poliju, kuras robežas stiepjas no Baltijas jūras gan-

drīz līdz Krimas pussalai.

Otrais Livonijas karš, kura pirmajā posmā (1600—1611) zviedrus vada

Gustava Vazās jaunākais dēls Kārlis, plosās ar neredzētu niknumu. Polija
sīvi aizstāv savas pozicijas Baltijas jūras piekrastē. Ziemeļ-Igaunijas atra-

šanās zviedru varā apdraud no labā flanga Polijas plašo jūras robežu;

tāpēc arī kļūst saprotami tie lielie upuri, kurus citādi tik skopais Polijas
seims ar mieru nest dēļ Vidzemes, un Polijas vēlākie daudzie mēģinājumi

atgūt atpakaļ šo provinci.
Kārlim IX. nelaimējas izdzīt poļus no Vidzemes pa daļai aiz spēku trū-

kuma, pa daļai arī tāpēc, ka viņam jākaro vienā un tai pašā laikā ar Po-

liju un Krieviju, un zviedriem jācīnās divās frontēs, kurām, ķēniņa mūža

beigās, pievienojas vēl trešā — dāņu fronte. Kārlis IX. nedabon izvest galā
nevienu no saviem ārpolitikas plāniem, kaut gan aiz viņa stāv vienota visa

zviedru tauta un viņš ir tautā, sevišķi zemnieku masās, ļoti populārs.
Gustavs Ādolfs (1611 —1632) visu mūžu pavada karos un kara gājienos:

viņš nav tik drūms un noslēdzies sevī, kā viņa tēvs, gluži otrādi — jauna-

jam Zviedrijas valdiniekam ir visas īpašības, kuras tam dod iespēju ātri

iekarot populāritāti pat ienaidnieku starpā, nemaz jau nerunājot par jau-
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najiem ķēniņa pavalstniekiem Latvijā un Igaunijā, un Ziemeļ-Vācijā. Viņa

tēvs ir nodibinājis ciešu saskaņu valsts lietās starp ķēniņu no vienas, un

zemniekiem, pilsoņiem un garīdzniekiem no otras puses, tādā kārtā izo-

lējot lepno aristokrātiju. — Gustavs Ādolfs prot sadzīvot arī ar muižnie-

kiem, no kuru vidus nākuši viņa teicamie ģenerāļi un virsnieki. (Lai mi-

nam tikai Jēkabu dc la Gardi, Gustavu Hornu, Linardu Torstensonu, Jāni

Banēru, Hermani Vrangelu un daudzus citus.) — No šīs pašas kārtas ir

cēlies arī lielais Zviedrijas kanclers un ķēniņa draugs, vēlāk arī viņa mei-

tas-bārenes Kristīnes aizbildnis Aksels Oksenšjerna, viens no 17. g. s. Eiropas

lielākajiem valsts vīriem.

Kārlis X. Gustavs

Gustavs 11. Ādolfs manto nevien tēva valsti, bet arī viņa sāktos un

nepabeigtos karus ar Krieviju, Poliju un Dāniju. Dānijas karš izbeidzas

jau 1613. g. — Krievijai zviedru sūtņi diktē miera noteikumus Stolbovā

1617. g., galīgi atbīdot Krieviju nost no Somijas līča un Baltijas jūras.

Pats bīstamākais Zviedrijas pretinieks — Polija vēl turās un pret viņn

ķēniņš vērš visus savas valsts spēkus, jo vairāk tāpēc, ka brālēns Sigis-

munds joprojām negrib atsacīties no savām tiesībām uz Zviedrijas troni, un

Polija tīko pēc Igaunijas. Sākas otrā Livonijas kara otrais periods, kura

beigās zviedriem ir daudz panākumu (Rīgas krišana); Vācijā pa to laiku

plosās 30 gadu karš; starp Habsburgiem un Sigismundu sākas ļoti draudzī-

gas attiecības un ķeizars skubina Polijas ķēniņu turpināt karu, piesolīdams
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t. i. Zviedrijas atgūšanai. — Zviedrijai draud nopietnas briesmas no Polijas

un ķeizara koālicijas puses un Gustavs Ādolfs dodas Vācijas protestantiem

palīgā, ne jau tikai altruistiskas dziņas skubināts, kā to apgalvo daži senti-

mentālāki vēsturnieki, bet arī tāpēc, lai dabūtu savā varā Vācijas svarīgāko

upju grīvas Baltijas jūras dienvidu krastā un atjemtu ķeizaram iespēju

apdraudēt Zviedriju.

Ķēniņš dodas pāri jūrai, gūst daudzas uzvaras un krīt kaujā pie Li-

cenas. Viņš ir viens no lielākajiem kara vadoņiem, kādus Eiropa redzējusi,

ar īpatnēju taktiku un ap viņa piemiņu ir apvijies mirdzošs aureols; viņa

kareivji to dievina, tāpat kā zviedru tauta, un viņš mirst, Zviedrijas kārtu

un visas Eiropas protestantu apraudāts.

Valsts lietās, ķēniņam pavadot laiku mūžīgajos karos, valda valsts pa-

dome un saeima. Valsts padomes locekļus ieceļ ķēniņš, bet arī viņi ir pa

daļai atkarīgi no saeimas slepenās komisijas. Gustava Ādolfa laikā muiž-

nieki gūst jaunas privilēģijas un viņu palāta tiecas diktēt pārējām savu

gribu.

Gustava laikā notiek arī skolu reforma; tikko iekarojis Vidzemi, viņš

rūpējas par skolu dibināšanu un Vācijas kara gaitās, Nirnbergas lēģerī, pa-

raksta rīkojumu par universitātes dibināšanu Tērbatā. Uz viņa rīkojumu

Rīgā nodibina arī ģimnāziju.
Gustava 11. Ādolfa laikmetam Zviedrijā ir arī savas ēnas puses: muiž-

nieku varas pieaugums un ārkārtīgi smagās nodokļu nastas, kuras ķēniņš

spiests uzlikt pavalstniekiem, lai varētu turpināt savus nebeidzamos karus.

Pretēji zemnieku ķēniņam Kārlim IX., viņa dēls protežē muižniekus un

augstākos valsts amatus iejem šīs kārtas piederīgie.

Pēc Gustava 11. Ādolfa nāves, troni manto viņa 6 gadus vecā meita

Kristīne (1632—1654); valsts lietu vadību uzjemas reģentu padome, ar kanc-

leru Akselu Oksenšjernu priekšgalā, kurš turpina darbu, ko sācis Kārlis IX.

un Gustavs 11. Ādolfs, t. i. Zviedrijas lielvalsts ārējās un iekšējās izveido-

šanas darbu. Valsts lietas vada 5 kollēģijas, resp. ministrijas, kuru priekš-

sēdētāji, t. i. ministri, ir 5 augstākie valsts ierēdņi: kanclers, drots (ģenerāl-

prokurors), valsts mantzinis, maršals (marsk) un admirālis. Pašu Zviedriju

sadala „lēņos", kuru priekšgalā atrodas valsts iecelti ierēdņi; robežu pro-

vinces, to skaitā arī Vidzemi un Igauniju, pārvalda ģenerālgubernātori, bet

Stokholmu — viceķēniņš.

Faktiskais Zviedrijas valdinieks šai laikā ir Aksels Oksenšjerna, kurš

protežē kalnrūpniecību, gādā par satiksmes ceļiem, rok kanāļus un nodibina

pastu. Nodibinās arī pirmais zviedru laikraksts. — Eksports un imports

aug straujā tempā. — Zviedrija sāk staigāt koloniju valsts gaitās un Ziemeļ-
Amerikā, pie Delavaras līča, 1638. g., nodibinās «Jaunās Zviedrijas" kolonija,

kuru vēlāk okupē hollandieši. Zviedri gūst atbalsta punktus arī Gvinejā.

Lielākās rūpes tūliņ pēc Vācijas kariem sagādā valdībai naudas trūkums,

jo valsts iejēmumi nespēj segt lielos izdevumus. Meklējot jaunus iejēmumu

avotus, Zviedrija ķeras pie diezgan neparastiem līdzekļiem, — sāk izkaulēt

subsidijas no kaimiņvalstīm (tās, protams, ierobežo viņas rīcības brīvību

ārējā politikā), pārdod vai ieķīlā muižnieku ģintīm kroņa zemes un atse-

višķus valsts iejēmumu posteņus v. t. t. Tādā kārtā sevišķi lielu varu gūst

kara vadoņu ģintis, kuru galvas guvuši 30 gadu karā Vācijā milzīgu lau-

pījumu.
Šis laikmets ir visai bagāts territoriāliem ieguvumiem: Brezembro

miērlīgumā Dānija atdod Zviedrijai Sāmu salu, Gotlandi, Hallandes provinci

62740*
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(Kategata austrumu krastu) un divas provinces Norvēģijā (Herjedalenu un

Jemtlandi.) Vestfāles mierlīgumā 1648. g. Zviedrija iegūst Pomorānijas rie-

tumu daļu, Oderas upes grīvu un Rūģenu salu, Vismaru (Meklenburgā) un

Verdenas archibīskapiju Ziemeļu jūras dienvidu piekrastē. — Tādā kārtā

Zviedrijas rokās vai zem viņas kontroles atrodas gandrīz visu Ziemeļ-Vā-

cijas galveno upju grīvas un tā tad arī Ziemeļ-Vācijas tirdzniecības kontrole

un daudzas muitnīcas. —
Austrumu piekrastē Zviedrijai pieder Somija, Pē-

terpils gub. (Ingrija jeb Ingermanlande), Igaunija un Vidzeme, tā tad visas

zemes, caur kurām iet galvenie tirdzniecības ceļi uz Maskavas cara valsti

un Baltkrieviju (Daugavas un Dņepras augšteku baseiniem). Zem Zviedrijas

uzbrukuma draudiem atrodas arī Polijas vasaļvalstis, Kurzeme ar Prūsiju,

un Polijas vienīgā osta Danciga. — Dānija ir sakauta un pazemota, un drīz

pēc tam zaudē arī savas pēdējās provinces Dienvid-Zviedrijas pussalā. —

Ap 17. g. s. vidu Baltijas jūra paliek par Zviedrijas ezeru, un Zviedrijas

valsts kasē plūst lielas summas, ko dod muitas no kuģiem un kaimiņvalšķu

tranzita.

Stokholma XVII. g. s.

Augstmaņu, sevišķi militārās aristokrat-'jas varas tai pašā laikā iejem

milzīgus apmērus; augstmaņu rokās pāriet daudzas valsts muižas un zem-

nieku stāvoklis paliek ļaunāks.

Gustava Ādolfa meita Kristīne ir mantojusi tēva gaišo skatu, bet no

pusv ājprātīgās mātes daudzas dīvainas rakstura īpašības. Viņa ir viena no

izglītotākām XVII. g. s. sievietēm, bet pilna fantastisku plānu, savādu un-

tumu un nenormālu dziņu, un viņai ir dučiem mīļāko. Valsts lietu vadību

viņa atstāj Oksenš jernam, bet pati grib spēlēt mecenātes lomu un pulcina

ap savu galmu ārzemju zinātniekus un māksliniekus (kādu laiku pie viņas

galma mitinās arī slavenais jurists Hugo Grocijs un filosofs Dekarts.) —

Viņa pilnām riekšavām šķiež naudu, dāvina saviem mīļākiem lēņos kroņa

muižas un muižnieku tituļus, nelikdamās ne zinis par zemnieku un pilsoņu

sūdzībām: zemāko kārtu pārstāvji jau šai laikā sāk prasīt muižu redukciju,

ko vēlāk izved ar dzelzs roku galā Kārlis XI., mantodams muižnieku naidu,

bet atstādams zemnieku (to starpā arī Vidzemes latvju) vidū gaišu piemiņu.
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Tautas nemiers vairojas un draud izcelties dumpis. Ķēniņiene, kurai

apnicis valdīt, atsakās no troņa par labu savam brālēnam Kārlim Gustavam,

Gustava Ādolfa pusmāsas dēlam. Pret to protestē Polijas ķēniņš Jānis 11.

Kazimirs, bet Kristīne atbild Polijas sūtnim, ka viņas brālēns ar 30,000 lie-

ciniekiem pierādīšot savas tiesības būt par Zviedrijas ķēniņu. — 1655. g.

Kārlis Gustavs izpilda māsīcas draudus. 30,000 vīru lielas armijas priekš-

galā iebrukdams Polijā.
•Šis kareiviskais valdinieks savā ziņā ir

gara rada dēla dēlam Kārlim XII.:

viņš ir tik pat teicams kara vadonis, tik pat liels kareivju draugs, un tāpat

pilns kauju dēku un piedzīvojumu alkas. Viņš ir mācījies kara mākslu

Kārlis XI

[Glezna Melngalvju namā, Rigā)

slavena Torstensona vadība un guvis uzvaras 30 g. kara arī pats uz savu

roku.

I /kāpis tronī, viņš atrod valsts financēs galīgu chaosu, bet tautas

maksātspējas ir tā samazinājušās, ka valstij draud bankrots: saeima k655. g.

nolemj konfiscēt Kristīnes izdāvātās kroņa muižas; sākas šo muižu reduk-

cija un valsts īpašumā pāriet atpakaļ ap 3000 zemnieku mājas. Redukciju
pārtrauc sarežģījumi ārējā politikā, pirmā kārtā karš ar Poliju.

Straujais Kārlis X. Gustavs pieteic Polijai karu un īsā laikā iejem
Varšavu un Krakovu: Prūsijas hercogs zvēr vasaļu uzticību Zviedrijas val-
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diniekam, bet poļu muižnieki atzīst Kārli Gustavu par savu ķēniņu. Zviedri-

jas valdinieks jau sāk domāt par Polijas sadalīšanu. Viņš grib paturēt

Rietum-Prūsiju, Kurzemi un Lietavu ar Viļņu, bet viņa panākumi, kuri

draud padarīt Zviedriju nevien par Ziemeļ-, bet arī Austrum-Eiropas valdi-

nieci, iedveš bažas tās kaimiņiem: Nīderlandes un Austrijas sūtņi kūda Dā-

niju un Krieviju sākt karu pret Kārli X. Gustavu. Poļi ķeras pie iero-

čiem un sauc atpakaļ savu ķēniņu Jāni 11. Kazimiru, kas aizbēdzis uz

ārzemēm. Brandenburgas kūrfirsts, kas reizē ir Prūsijas hercogs, taisās

pāriet Zviedrijas ienaidnieku lēģerī. — Kārlis Gustavs vēl gūst lielu uzvaru

kaujā pie Varšavas (1656. g.), bet viņu ienaidnieku spēki katru dienu vai-

rojas; Dānija pieteic Zviedrijai karu, bet austriešu palīgspēki steidzas talkā

Polijai.

Ķēniņš nolemj sadragāt Dāniju, ātrā gaitā izsteidzas ar saviem pulkiem
cauri Ziemeļ-Vācijai, iebrūk Dānijā, izsiro Jitijas pussalu, 1658. g. pa aiz-

salušās jūras ledu iebrūk Zēlandē un piespiež Dāniju Reskildes mierlīgumā
atdot Zviedrijai Zunda austruma krastu un plašu territoriju Norvēģijā.

Zviedrija ir sasniegusi savas varas kulminācijas punktu: viņas tiešie

piederumi vai iespaidu sfairas apjož Baltijas jūru no visām pusēm un caur

ieguvumiem Norvēģijā viņa ir dabūjusi tiešu izeju uz Atlantijas okeānu.

Šī varenība drīz sāk slīdēt lejup: Kārlis X. Gustavs nolemj galīgi iej
karot Dāniju, bet te viņam stājas ceļā hollandieši, Prūsijas un Branden-

burgas valdinieks, poļu un austriešu palīgpuļki. Zviedrija gēr vēl uz 'Angli-

jas un Francijas palīdzību tin grib iegūt mazākais Norvēģiju, bet 1660. g.

ķēniņš mirst ātrā nāvē Geteborgā, un atkārtojas tā,pati aina, kas redzama

pēc Gustava Ādolfa nāves,- troņa mantidekamĶārlim'ar tikai 4 gadi un valsts

lietu vadību uzjemas reģentu padome, kura -steidzas slēgt mieru un atkal

sāk protežēt aristokrātiju. Jaunā ķēniņa Kārļa XI. audzināšanai reģenti

nepiegriež ne mazākās vērības. — Jau sāktā muižu redukcija izbeidzas: re-

ģenti, kas paši cēlušies no muižnieku vidus, rūpējas tikai par savām kaba-

tām, savas kārta?'.'interesēm, sagrābj milzīgus. Zemes īpašumus, jem kukuļus

no ārvalšķu sūtņiem un apzog valsti. Ārpolitikā valda chaoss, un viena

Eiropas lielvalsts pēc otras luko nopirkt Zviedrijas valstsvīru labvēlību.

Saeimā (Riksdagā) muižnieki ved nebeidzamas ķildas ar zemniekiem un pil-

soņiem, un jūtas kā faktiskie valsts valdinieki. — Ludvigs XIV. ar kukuļu

palīdzību dabon Zviedriju savā pusē un viņas pulki, uz Francijas vēlēšanos,

iebrūk Brandenburgā, kuras armija cīnās pret frančiem Reinzemē. Zvie-

driem šoreiz nesmaida kara laime un kūrfirsts viņus sakauj pie Fērbelinas

(1675. g.): Zviedrijas pulku varooslava ir aptumšota, un tūliņ pēc tam Zviedri-

jai pieteic karu arī Dānija, cerēdama atgūt Skonenu. Kara sākumā dāņiem

izdodas sakaut zviedru floti un izcelt Skonenā desantu, kas gust uzvaru

pēc uzvaras.

Zemākās kārtas vaino aristokrātiju valsts nodevībā un nemākulīgā

Zviedrijas likteņu vadībā. Kārlis XI. pa to laiku jau ir kļuvis pilngadīgs

un sajēmis 1672. g. valdības grožus savās rokās. Viņš sakauj dāņus pie

Lundas un atgūst atpakaļ Skonenu. Uz jūras joprojām pārsvars ir dāņu

pusē, bet Brandenburgas pulki steidz okupēt Zviedrijas provinces Vācijā.

Zviedrija zaudētu šīs provinces, ja viņu neatbalstītu Francija. Mierlīgumā ar

Brandenburgu un Dāniju (1679. g.) Zviedrija dabon atpakaļ ienaidnieku

okupētās provinces, atskaitot Oderas grīvas labo krastu.

Ilgais un grūtais karš ir novedis valsti pie bankrota. Zeme ir galīgi

izsūkta un iekļuvusi parādos. Pierobežu provinces izdedzinātas, bet valsts
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kase ir tukša, un ķēniņš nespēj pavalstniekiem palīdzēt. Valsts muižas viņa

bērnībā gandrīz visas sagrābuši savās rokās augstmaņi.

Jaunais valdinieks pirmā kārtā nolemj salauzt valsts padomes uu

magnātu diktātūru, un meklē atbalstu pie mazajiem muižniekiem uu pā-

rējām kārtām. — Tie nostājas ķēniņa pusē un riksdags 1680. g. nolemj saukt

pie atbildības reģentus, bet 1682. g. piejem jaunu konstitūciju, kura pār-

vērš valsti par absolūtu monarchiju: ķēniņš var izdot likumus, neprasot

riksdaga piekrišanu un valsts padome paliek par ķēniņa augstāko ierēdņu

padomi. Saeima patur sev tikai tiesības apstiprināt nodokļus. — Re-

ģentiem uzliek milzīgus uzrēķinus, kuļu iekasēšana noved magnātu ģintis

pie übaga spieķa. Riksdags prasa turpināt kroņa bij. muižu zemju reduk-

ciju, un to izved ar lielu stingrību nevien Zviedrijā, bet arī Vidzemē un

Igaunijā. Valsts īpašumā pāriet atpakaļ ļoti daudz zemes, kuru tā izrentē

mazajiem muižniekiem vai atdod karavīru lietāšanā. Magnātu vara ir

lauzta un reizē uzlabojas zemnieku stāvoklis; valsts kasē sāk ieplūst mil-

zīgas summas un ķēniņam izdodas nevien segt iejēmumiem izdevumus, bet

arī nomaksāt valsts parādus.

Lielos līdzekļus, kuri tagada atrodas ķēniņa rīcībā, viņš izlietā valsts

politiskā, militārā un oikonomiskā stāvokļa pacelšanai. Viņš apgādā Zviedri-

ju ar stipru kara floti, ceļ daudzus cietokšņus un padara Karlskronu par

galveno flotes bazi; reorganizē armiju, uzlabo virsnieku un kareivju algas

(tās pa lielākai daļai maksā graudā, dodot virsnieku lietāšanā muižas, bet

kareivjiem — zemnieku mājas) un palielina aktīvā karaspēka s"kaitu 40,000,

rēgulē finanču un administrātīvo sistēmu, rūpējās par rūpniecības uzplau-

kumu un tautas izglītību. (Lundā dibina jaunu universitāti un atjauno Gu-

stava 11. Ādolfa dibināto Tērbatas augstskolu) atbildību par pēdējo uz-

liekot mācītājiem. Katrā draudzē dibina vienu skolu un mācītājiem aiz-

liedz laulāt analfabētus.

Uzplaukst arī zviedru literātūra, par kuras dibinātājiem uzskata dzej-
nieku Stjerhjelmu, Larsu Johansonu un citus: tieslietu zinātnē publicē lie-

lus darbu Jānis Stjemliēks, bet medicīnā Rudbeks, kas reizē ir vēsturnieks

un saraksta lielu darbu ~Atlantika". kurā izpaužas tā laika zviedru lepnais

patriotisms. ..Atlantikas" autors cenšas pierādīt, ka Zviedrija ir cilvēces

šūpulis un vecākā valsts zemes virsū.

Zviedru laiki Vidzemē

Pēc 1629. g., kad Vidzeme nāk zviedru varā, Ziemeļ-Latvijā iestājas

ilgs miera un labklājības laikmets, kuru tikai uz laiku pārtrauc krievu

pulku iebrukums.

Ilgajos juku un karu laikos ir mainījusies nevien Vidzemes piederība,
bet ari muižu kungi; poļu virskundzības laika poļu administratori cenšas

visiem līdzekļiem nostiprināt Vidzemē savu tautas brāļu varu un daudzas

muižas pāriet poļu lietāšanā. Nelīdz vācu protesti un sūdzības Polijas ķē-

niņiem; poļu politika piespiež vietējos vācus meklēt atbalstu pie Zviedrija*,
kuras pusē arī turās viss vācu muižnieku vairums otrā Livonijas kara
laikā, par spīti Kārļa IX. neveiksmēm kauju laukos.

Zemnieku stāvoklis Polijas virskundzības laikā Vidzemē un Latgalē

kļūst ļaunāks; brīvzemnieki, kuru ordeņa laikā nav mazums, ir pa lielai

daļai zaudējuši savus dokumentus, galīgi izputināti un spiesti palikt par
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dzimtļaudīm. Agrāko kungu klaušinieku stāvoklis daudz nemainās uti

viņiem gluži vienalga, vai tiem sēž uz kakla vācu vai poļu kungi. — Tauta

vairāk simpatizē katoļiem, jo tiem vairāk svētdienu.

Līdz ar Polijas nostiprināšanos Latvijā ierodas arī jezuīti un sāk kontr-

reformācijas darbu; tas atkal nepatīk vācu muižniekiem, jo daudzi no vi-

ņiem agrāk ir bijuši bīskapu vasaļi un katoļu baznīca var sākt atprasīt savus

īpašumus. Pie labas gribas par baznīcas piederumu var uzskatīt arī ordeņa

zemi. jo ordenis ir garīgs institūts. Tādā kārtā kontrreformācija apdraud

ari Vidzemes muižnieku materiālās intereses, un viņi paliek par fanātiskiem

protestantisma aizstāvjiem, negribēdami zaudēt viņiem vai to senčiem lēņos

dotās muižas un gribēdami viņas uzskatīt par savu īpašumu. Viņi liek

otrajā Livonijas karā poļiem ceļa visādus šķēršļus un kā mācēdami pa-

balsta zviedrus, jo vairāk tāpēc, kā Kārlis IX. sākumā solās saudzēt visas

viņu privilēģijas.

Par muižu redukciju, kā mēs redzējām, ir domājis jau Kārlis X. Gu-

stavs, bet nepaspējis to izvest galā. Pēc viņa nāves muižnieku vara atkal

pieaug un arī Vidzemē viss pamazām ieiet vecajās sliedēs. — Privātīpašumā

valsts zemju pāriet arvienu lielāks skaits.

Stāvoklis mainās, nākot pie varas Kārlim XI.; ķēniņš sāk prasīt atpakaļ
nevien viņa bērnībā izdāvātās valsts muižas, bet arī tās, kuras izsaimnieko-

jusi viņa tante Kristīne, t. i. visu zemi, kas pārgājusi no valsts īpašuma

privātās rokās kopš 1612. g. — Atprasa arī muižas, kas pirktas no valsts par

smiekla naudu vai paturētas par laikus nesamaksātiem valsts parādiem. —

Triju zemāko kārtu atbalstīts, Kārlis dabon absolūtu varu, kuļ-u viņš iz-

lieta, lai izrēķinātos ar valsts apzadzējiem un atgūtu atpakaļ izlaupīto valsts

mantu. Tiesa, līdz ar konstitūcijas maiņu arī zemākās kārtas zaudē lielu

daļu no līdzšinējā iespaida uz valsts lietām, bet viņas pagaidām ir gatavas

to paciest, jo ķēniņš taisās darīt galu augstmaņu patvaļai.

Redukcijas izvešanu uztic kommisijui, kuras priekšgalā nostājas Klāvs

Hemmings. Igaunijā un Vidzeme sāk par jemt atpakaļ valsts īpašumā arī

tās muižas, kas piederējušas ordenim vai bīskapam līdz Māras valsts sabru-

kumam 1561. g.: tādā kārtā valsts rokās pāriet gandrīz 516 no visām Vid-

zemes muižām. Muižnieki kuru un draud dumpoties, bet ķēniņš turpina
redukciju.

Ķēniņam izdodas jau 1687. g. savest kārtībā valsts budžetu. īejēmumi
drīz sāk pārsniegt izdevumus un tagad var nevien dzēst valsts parādus, bet

arī palīdzēt trūkumcietējiem Somijā, Igaunijā un Vidzemē (1695.—1696. g. vi-

ņas piemeklē liela neraža). — Kārlis XI., kas sākdams valdīt atradis savu

valsti pie bankrota malas, atstāj dēlam Kārlim XII. pilnu kasi un 60 mucas

zelta, kas domātas ārkārtējiem izdevumiem, resp. kara vajadzībām.

Zviedrijas valdība ierosina arī jautājumu par dzimtbūšanas atcelšanu,

bet Vidzemes un Igaunijas muižnieki tam pretojas visiem spēkiem. Tomēr

zemnieku stāvoklis kļūst daudz vieglāks, jo vairāk tāpēc, ka līdz ar redu-

cētam muižām pāriet zem valsts arī šo muižu novadu zemnieki. leved t. s.

vaku grāmatas, kurās nosacīta māju vērtība un klaušas, un arī privātmuižu

īpašniekiem nav brīv tiesāt vai pārdot viņu zemniekus. Vidzemes latvji

sāk justies gandrīz kā brīvi ļaudis: viss vairums Vidzemes muižu ir kļuvu-
šas par rentes muižām un bijušie kungi zobus griezdami ir spiesti tās jemt

nomā. vai meklēt sev citu nodarbošanos. — Vidzemes muižnieku delegāti

gatavo valsts nodevību un sāk sazināties ar citu valšķu galmiem, kūdīdami

kaimiņus uz karu pret Zviedriju. (Kāds fon Rozens piedāvā Vidzemi Prfi-
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sijas hercogam; kads cits ludz Dānijas ķēniņu sūtīt karaspēku uz Igauniju,

kuras muižnieki tūliņ pāriešot iebrucēju pusē).
Vidzemē zviedru laikā dominē ekstensīvas zemkopības formas; rudzus

un auzas eksportē no Vidzemes plašos apmēros uz Zviedriju un ārzemēm.

(Paši zviedri dēvē Vidzemi par savu maizes klēti). — Labākā zemē sēj arī

kviešus un miežus. — Muižas tiecas ierīkot pēc iespējas plašākus laukus un

tos iespējams apstrādāt tikai ar klaušinieku palīdzību. Linus vēl audzē

visai mazos apmēros un spirta dedzināšana tikko sāk nākt modē. Meži aiz-

jem lielāko zemes platību un viņos vēl mājo lāči, vilki, brieži, caunas, lūši

uh citi tagad iznīdēti vai reti dzīvnieki. Ļoti izplatīta ir t. s. pirmatnējā
lidumniecība: zināmu gabalu mežā nocērt kokus, izlauztos celmus sade-

dzina un 3—4 gadus no vietas sēj labību; pēc tam līdumam ļauj apaugt ar

mežu un rīko citu līdumu. — Vecos, agrāk meža varā atstātos tīrumus, pēc

gadiem 20 atbrīvo no kokiem un celmiem, un kādu laiku atkal apstrādā. —

Tādā kārtā iet bojā neticami liels daudzums koku un mežu vērtība mazinās.

(Jau ķēniņienes Kristīnes laika vēsturnieki žēlojas, ka meži Vidzemē gan

iejemot lielu platību, bet viņos esot maz lielu un kuģu būvei derīgu koku). —

Lauku apstrādāšanai lietā koka arklu un egļu zaru ecēšas. (Igaunijā dažos

novados ar arī vēršiem). Nopļauto labību līdz kulšanas laikam parasti at-

stāj turpat uz lauka; pirms kulšanas to pārved mājās un žāvē rijās. Spri-

guļiem kuļ vienīgi rudzus; kviešus, miežus un auzas izmīda, vedot zirgus

pāri klājienam. Vētī pie vaļējām rijas durvīm, ar lāpstas un caurvēja pa-

līdzību. — Liellopi ir mazas sugas, tāpat arī zirgi. Aitas arī ir mazas; diez-

gan lielā skaitā tura arī cūkas, bet arī tās ir mazas, sarainas, un turētāji

no viņam pieredz maz labuma. Ļoti izplatīta ir dravniecība un vai katram

saimniekam ir vairāki bišu stropi, tāpat arī daudziem kalpiem un bandi-

niekiem.

Pēc zviedru statistikas datiem 1688. g., latvju un igauņu Vidzemē pa-

visam bijuši zemnieku mājās 62,500 darba spējīgi vīrieši; rēķinot, ka sieviešu,

bērnu un veču skaits būs bijis mazākais divas reizes lielāks, iznāk, ka Vid-

zemē un f)ien\id-īgaunijā būs bijis toreiz ap 200,000 laucinieku, no tiem ap-

mēram puse latvju tautības.

Galvenās ostas ir Rīgā, Rēvelē un Pērnavā. Viss vairums preču iet

uz ārzemēm hollandiešu kuģos, no kuriem vienu pašu Rīgas ostu gadā ap-

meklē ap 600. — Caur Vidzemi joprojām iet laba tiesa Maskavijas un Bal-

tijas tranzīta; tirdzniecībā ar Krieviju spēlē lielu lomu Tērbata; caur Rīgu

vairāk iet Baltkrievijas un Lietavas tranzits, un tikai daļa no Krievijas

ārējās tirdzniecības. Pēdējā lielu lomu spēlē arī Rēvele.

Galvenās Vidzemes eksporta preces ir labība, kaņepāju šķiedras, lini,

linsēklas un koki. leved galvenā kārtā dzelzi un tā izstrādājumus, siļķes
un vadmalu; pēdējā gan iet galvenā kārtā uz Krieviju un Lietavu.

Poļu laikā Rīgai izdevies nodrošināt savu ostu gandrīz monopola tie-

sībām, un Gaujas un Lielupes grīvas ir aizliegts lietāt preču pārvadāšanai,

tai jānotiek tikai pa Daugavu. Vēlāk, Vidzemei nākot Zviedrijas varā, ar

Rīgu diezgan rosīgi konkurrē Ventspils un Liepāja, sevišķi hercoga Jēkaba

laikā. Pēc šī valdinieka nāves Kurzeme zaudē savu lielo nozīmi tirdznie-

cībā, viņas ostas panīkst un Rīga atkal kļūst par Vidzemes un arī Kurzemes

tirdzniecības valdinieci.

Tērbatas universitātei, par kuras oficiālo dibinātāju skaitās Gustavs

Ādolfs, ir visai vētrains mūžs. — Krievu iebrukums Vidzemē un Tērbatas

krišana uz laiku' maskaviešu rokās, pārtrauc jaunās universitātes darbību

uz vairākiem gadiem, un lekcijas atjauno tikai Kārļa XI. laikā. — Univer-
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sitātei ir teoloģijas, humanitāro zinātņu, matemātikas, tieslietu un medicīnas

fakultātes; viņas uzturēšanai ķēniņš atvēl vairākas muižas un ienākumus

no speciāliem vietējo nodokļu posteņiem. Par universitātes kancleru skai-

tās ģenerālgubernātors, bet kanclera palīgs ir ģenērālsuperintendents. —

Universitātes statūtos nosacīts, ka studentiem rītos un vakaros jālasa bī-

bele, bet svētdienās obligātoriski jāiet baznīcā. Dzērājiem un meitu medi-

niekiem piedraudēts ar izslēgšanu no augstskolas, bet par kāršu spēli draud

karcers. — Studentus, kas kārtīgi neapmeklē lekcijas, jāsūta atpakaļ uz

dzimteni. Aizliegti ir arī novadniecību, resp. korporāciju „komerši". Die-

nas laikā neviens students nedrīkst nēsāt zobenu, un pēc pīkst 9 (ziemā) vai

10 (vasarā) vakarā nav brīvi sēdēt krogū. — Katram profesoram maksā 500—

1000 dālderus lielu gada algu; vēlāki viņus sāk algot ar zemi, dodot tās ap-

XVII. g. students

strādāšanai klaušiniekus. — Viss profesoru vairums ir zviedri un arī sa-

rakstīšanās notiek zviedru valodā. Studentu lielākā daļa ir pilsoņu un ga-
rīdznieku kārtas piederīgie un viņu starpā ir arī zemnieku dēli.

1699. g., gaidot krievu iebrukumu, universitāti pārceļ uz Pērnavu, tā-

ļāki nost no Krievijas robežām.
— Kara briesmas, bads un mēris izklīdina

akadēmisko saimi, un 1710. g. visus vēl starp dzīvajiem palikušos profe-

sorus, bibliotēku un universitātes archīvu ēvakuē uz Zviedriju. — Kārļa XI.

atjaunotā universitāte (Gustaviana Carolina) ir dabūjusi eksistēt tikai 20

gadus, no tiem 9 Tērbatā un 11 Pērnavā.

Ķēniņš Kārlis XI. tāpat kā citi Zviedrijas valdinieki piegriež lielu vē-

rību tautas izglītības pacelšanai. Arī Vidzemē visās draudzēs nodibinās
skolas. Te lieli nopelni ģenerālsuperintendentam Jānim Fišeram, kura uz-

devumā Alūksnes prāvests Ernests Gliks pārtulko latvju valodā bībeli (jau-
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nais testaments iznāk 1686. g., bet pilnīgs bībeles izdevums 1689. g.). Bī-

beles tulkošanai un izdošanai ķēniņš Kārlis XI. ir ziedojis no savas kases

10,000 dālderu. (Fišers esot aizvedis uz Stokholmu divus apdāvinātus latvju

puisēnus, stādijis tos ķēniņam priekšā un pēdējais pats tos pārbaudījis la-

sīšanā un katēķismī; zēni mācējuši dot labas atbildes un ķēniņš bijis ar

tiem loti apmierināts.)

Peipusa ezera rietumu piekrastes novados, kur jau tajos laikos ir bijis
visai daudz krievu, galvenā kārtā vecticībnieku bēgļu, Kārlis XI. liek ie-

rīkot skolas arī krieviem. — Kā redzam, Zviedrijas valdinieki sāk gādāt par

krievu tautas izglītību 150 gadus agrāk, nekā pašas Krievijas valdinieki.

Krievu iebrukums 1656/61. g.

Gustava Ādolfa un viņa meitas Kristīnes laika Vidzemei ir atpūtas

miers no ilgajiem kariem, atskaitot tikai divus ienaidnieku iebrukumus.

1635: un 1639. g.

Pirmais notiek tūliņ pēc Altmarkā slēgtās 6 gadu pamiera notecēšanas

un nelaimīgās kaujas pie Nordlingenas, kura uz laiku aptumšo zviedru ar-

mijas varoņu slavu visā Eiropā. — Zviedrijas valdība ievada sarunas ar

Polijas ķēniņu Vladislavu IV. par pamieru pagarināšanu, un tiešām paga-

rina viņu vēl uz 26 g., pie kam zviedri ēvakuē visus atbalsta punktus Prū-

sijā, paturēdami tikai Igauniju un Vidzemi. — Sarunas vēl nav galā, kad

Lietavas lielbetmanis Radzivils ar 6000 jātniekiem iebrūk Vidzemē, izpo-
sta Mālpils un Suntažu draudzes un aizauļo līdz pašai Tērbatai, no kuras

pānikā bēg projām universitātes profesori. Drīz pēc tam pienāk vēsts par

pamiera noslēgšanu, un poļi atstāj Vidzemi. — 4 gadus vēlāk, zviedru gal-

venajiem spēkiem karojot pa Vāciju, ķeizara ģenerālis Bots mazos pulciņos
sadala 2000 kareivjus un tos pārģērbtus sūta cauri Prūsijai un Zemaitei uz

Zemgali, kur pie Daugavas, iepretim Jumpravmuižai, piepēži kā no zemes

izaug Zviedrijai naidīgs kara pulks, gatavodamies iebrukt Vidzemē. Pie-

robežu novadu muižniekus pārjem pānika, kuru izmanto viņu zemnieki;

kungi pēc kara gadiem atkal sākuši stingrāki dzīt zemniekus klaušās: zem-

nieki ķeras pie sekundēm un cirvjiem, un izposta vairākas muižas. No

Rīgas atsteidzas 600 zviedru kareivju, kas brūk virsū Bota lēģerim un iz-

vajā viņa karavīrus. Ar to šī avantūra ir gala. un drīz pēc tam apspiež

arī zemnieku sacelšanos.

Jauns negaiss savelkas pār Vidzemi 17. g. s. otrās puses sākumā. Maska-

vas (ars Aleksejs ir sācis kapi ar Poliju un guvis necerēti lielus panāku-
mus: krievi iejem Smoļensku un Viļņu un sijro pa Latgali un Lietavu, sa-

celdami pāniku arī Vidzemes dienvidu un dienvidaustrumu draudzēs. Jau

nais ķēniņš Kārlis X. Gustavs sāk koncentrēt Vidzemē karaspēku, bet pie-

kodina tā vadonim vairīties no sadursmēm ar krievu kāļa pulkiem. Tai

pašā laikā briest bruņots konflikts starp Poliju un Zviedriju, un ķēniņš ar

valsts padomes un riksdaga ziņu nolemj sākt karu ar Poliju, lai pēdējo pie-

spiestu uz visiem laikiem atsacīties no Vidzemes. ķēniņa iebrukumam,

kuru tas sāk 1655. g. no Rietum-Prūsi jas. ir necerēti grandiozi panākumi:

dažos mēnešos viņa varā ir gandrīz visa tā Polijas daļa. pa kuru vēl ne-

siro ne krievi, ne kazāki. Tagad sāk kustēties arī zviedru kara pulki Vid-

zemē un ģenerāļa Lēvenhaupta vadībā iejem Daugavpili. Lai izvairītos

no sadursmes ar krieviem, zviedri sākumā vairās rādīties Lietavā. Krievu
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panākumi Lietavas robežās beidzot rada bažais arī Zviedrijai un jaunais

Vidzemes viceķēniņš Magnuss dc la Gardi uz ķēniņa rīkojumu iebrūk Ze-

maitē, lai nogrieztu krieviem ceļu uz Kurzemi un Baltijas jūras piekrasti:

bercogam Jēkabam un Lietavas augstmaņiem grāfs dc la Gardi paziņo, ka

vii.i.š esot nācis tos sargāt pret krievu sirojumiem. Lietavas stāvoklis ir

šausmīgs un neredzēdama no Polijas nekādas palīdzības, viņa atzīst Kārli X.

Gustavu par savu dižkunigaikšti.

Polijai taisās sist viņas likteņstunda, un iespējams, ka viņa beigtu savu

vētraino mūžu jau 17. g. simtenī, ja lielie panākumi neiedvestu caram jaunu

drosmi, un viņš nolemj dabūt savā varā arī zviedru zemes Latvijā un Igau-

nijā. Cars baidās arī, ka Kārlis Gustavs apvienos zem savas varas ir Zvie-

driju, ir Poliju, un tad Maskavai būs jāatstāj visi tikko gūtie iekarojumi
Lietavā un Ukrainē. Caru kūda uzbrukt Zviedrijai arī Dānija, kurai kļu-
vusi bīstama viņas varenā kaimiņiene, un arī Romas valsts ķeizars. — 1656. g.

pavasarī cars Aleksejs raksta Kārlim Gustavam draudu pilnu vēstuli, vai-

nodams zviedrus miera laušanā. Ķēniņš atbild tik pat skarbā tonī; karš

vairs nav novēršams, bet Vidzemē gandrīz nemaz nav karaspēka: tas aiz-

Rīga XVII. g. s.

saukts uz Prūsiju, kur kara laime patlaban sāk no zviedriem novērsties.

Vietējām iestādēm nav naudas jaunu pulku izrīkošanai, robežu cietokšņi

un pat Rīgas bastioni atrodas nožēlojamā stāvoklī.
— Ar draudžainu skubu

Rīgas, Rēveles un Tērbatas iedzīvotāji lūko izlabot savu pilsētu mūrus, jo

krievu iebrukumu var sagaidīt katru acumirkli. — Vidzemei sāk draudēt

briesmas arī no Lietavas un Zemaites puses, kur zviedru kareivji ir sākuši

laupīt un terrorizēt zemniekus, un sekas ir leišu zemnieku sacelšanās; tā

piejem tik plašus apmērus, ka zviedri ir spiesti atstāt Lietavu. Arī poļi ir

uzmodušies kā no miega un ar lielu enerģiju sāk cīņu par savas valsts ek-

sistenci pret zviedriem, krieviem, kazakiem un tatāriem.

Zviedru sūtņus, kas ieradušies nokārtot konfliktu miera ceļā, Maskavas

cars liek iemest cietumā, un 120,000 vīru lielas armijas priekšgalā dodas no

Smoļenskas gar Daugavu uz Rīgas pusi. — Grāfs dc la Gardi atsauc uz

Rīgu Lēvenhaupta kara pulkus un liek tiem steidzīgi uzlabot pilsētas ap-

cietinājumus. Daugavā vairākās vietās (pie Krustpils, Sēlspils un Kokne-
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ses) nogremdē akmeņiem piekrautas liellaivas, lai krievi nevarētu vest strū-

gās pa upi uz leju savu artilēriju.
Par Rīgas kommandantu ieceļ Sīmani Helmfeldtu, kaujās rūdītu vecu

virsnieku. Pats dc la Gardi ir dabūjis no ķēniņa rīkojumu ar galvena-

jiem spēkiem novietoties Tērbatas apriņķī un apdraudēt krievus no flanga.

Baidīdamies, ka krievi viņu nogriezīs no Rīgas, grāfs pastiprina Tērbatas,

Pērnavas un Valmieras garnizonus saviem kājniekiem, bet pats ar jāt-
nieku eskadroniem iejem pozicijas pie Aiviekstes, atstādams Igauniju muiž-

nieku milicijas apsardzībā.

Krievu pulki reizē pārplūdina Ingriju, Igauniju un Vidzemi; pats cars

galvenās armijas priekšgalā iemaršē Latgalē, noposta Daugavpili un licis

apkaut viņas aizstāvjus, dodas uz Kokneses pusi. Zviedru kavalerija, kas

nostājusies pie Aiviekstes, lai sargātu Vidzemi, redzēdama krievu milzīgo

pārspēku, klūp zirgiem mugurā un auļo uz Rīgas pusi, apstādamās tikai pie

Salaspils, kur uzceltas stipras pozicijas; necerēdami viņas noturēt, zviedri

tās aizber cieti un atkāpjas uz Rīgu, kuras bagātākie pilsoņi sūta savas ģi-

menes un dārgumus uz Libeku, citi mēģina bēgt uz Kurzemi, jo netic, ka

Rīgu šoreiz izdosies noturēt. — Kokneses cietoksnis krīt krievu rokās, un

garnizonu piemeklē Daugavpils aizstāvju liktenis.

Cars augustā ar 90,000 vīriem jau atrodas starp Jumpravmuižu un

Rīgu, bet kņazs Čerkaskis ar jātnieku pulkiem parādās pilsētas ganībās.

Rīgā ir tikai 5000 vīru, kas spējīgi cīnīties, maz lielgabalu un maz pulvera.
Kommandants Helmfelds pavēl nojaukt pilsētas tuvumā celtos apcietinā-

jumus, kurus kareivju trūkuma dēļ nav iespējams aizstāvēt, un liek node-

dzināt priekšpilsētas. — Krievi uzstāda baterijas un sāk apšaudīt. Lodes

sagrauj daudzus namus un šķaida cilvēkus. Zviedriem izdodas sašaut no

cietokšņa mūriem vairākas krievu baterijas, un viena no tam kontruzbru-

ķuffiā krīt Rīgas aizstāvju rokās. No Prūsijas atbrauc Daugavgrīvā Ke-

nigsmarka pulks un naktī laivās aizsniedz Rīgu.

Krievu armijai nav panākumu un daudzi no viņa rindām dezertē, pāriet
zviedru lēģerī un stāsta, ka caru esot izbiedējusi kāda zviedru lielgabalu
lode, sadragādama viņa klātbūtnē Nikolaja svētbildi. — Krieviem sašļūk

dūša, zviedri paliek drošāki un aizdedzina Daugavā vairākas krievu strū-

gas, kurās tie atveduši sev līdz pārtiku un municiju. Aplencēju lielgabalu

uguns paliek vājāka un zviedri reizi pēc reizes iet kontruzbrukumā (kādam

Rīgas sargu pulciņam izdodas pa Daugavu laivās aizsniegt Mīlgrāvi un aiz-

dedzināt tur novietotās krievu liellaivas.) — Vēl reizi nikni apšaudījis Rīgu

(no šīs bombardēšanas cieš daudzi nami un arī Pētera baznīca), un zaudējis

pie Rīgas mūriem 30,000 vīrus, cars sāk domāt par atkāpšanos. 11. oktobrī

zviedri iet atkal uzbrukumā, ielaužas krievu lēģerī, nogalina 2000 ienaid-

niekus un atjem krieviem 17 karogus.

Oktobrī pēc 6 nedēļu ilgas aplenkšanas, krievu karotāju masas sāk

plūst atpakaļ uz austrumiem; zaudējušas lielāko daļu no savām strūgām,

no kurām vairāk kā 200 krīt Rīgas garnizona rokās līdz ar lieliem municijas

un pārtikas krājumiem. Atpakaļ ceļā krievu arjergardu stipri spaida bru-

ņoti latvju zemnieki, kas brūk virsū atsevišķiem krievu pulciņiem, kapā

tos ar izkaptīm un cirvjiem, un noslēpdamies mežos no vecām musketēm

apšauda atkāpjošos ienaidniekus. (Zviedru vēsturnieki apgalvo, ka krievi

šais sadursmēs ar Vidzemes zemniekiem zaudējuši 6000 vīru.) — Krievu ar-

mijas atkāpšanās ir tik strauja, ka līdzinās bēgšanai. — Savu neveiksmi

tie atriebj mierīgiem iedzīvotājiem: pēc krievu aiziešanas, visi ceļi, pa ku-

jiem tie gājuši, ir pilni zvēriskā kārtā noslepkavotu sievu un bērnu lī-
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ķiem. Dažus atrod pusizceptus uz uguns sārtiem, daudzām sievām un mei-

tenēm krievi nogriež krūtis, sēdina tās uz mieta un citādi nomoca. — Šai

ziņā cara Alekseja kara pulki izrādās tik pat nepārspējami meistari kā

Jāņa Briesmīgā sirotāji.

(Rīgā pēc krievu aiziešanas drīz sak plosīties mēris, kuram krīt par

upuri daudz vairāk cilvēku nekā krievu lodēm.)

Citās Vidzemes malās krieviem vairāk laimējas. Tūliņ pēc Kokneses

iekarošanas cars sūta 40,000 vīrus uz Tērbatu, kurā atrodas tikai 300 zviedru

kareivju. Pilsēta ir spiesta padoties maskaviešiem, pēc tam, kad puse viņas

aizstāvju ir kritusi, sargādama vaļņus. — Krievi novieto Tērbatā stipru gar-

nizonu un spiež apkārtējo novadu zemniekus zvērēt uzticību Maskavijas

valdiniekam.

Atstājuši Rīgas apriņķi, krievi vēl mēģina noturēties Koknesē un Dau-

gavpilī. —
Lai nebūtu jācīnās vienā un tai pašā laikā pret divām kaimiņ-

valstīm, krievi noslēdz ar poļiem pamieru. Dc la Gardi grib sūtīt uz Krie-

viju sirotājus, lai piespiestu atkāpties Vidzemē palikušos krievu pulkus,

bet viņam ir maz jātnieku. — Ķēniņš, kura stāvoklis Polijā kļūst arvienu

grūtāks, grib slēgt ar Krieviju mieru un pavēl ģenerālgubernatoram aprobe-

žoties ar dēfēnsivi. Ķēniņš laiž darbā diplomātiju un lūko salaist naidā

abus jaunos sabiedrotos — poļus un maskaviešus. Tas neizdodas, bet no

rietumu puses Zviedrijai draud jaunas briesmas: Dānija gatavojas uz ka-

ru. — Kromvēla sūtnis mēģina uzjemties vidutāja lomu starp Zviedriju un

Maskaviju, bet viņa pūliņiem nav panākumu.

Karš Vidzemē turpinās. Zviedriem izdodas gūt uzvaru pār kādu krie-

vu pulku Kokneses tuvumā, bet citi krievu bari siro pa Igauniju. Kāds

zviedru pulks dodas pie Krustpils pāri Daugavai, aiziet krieviem aizmu-

gurē un sāk spaidīt viņu garnizonus Lietavā. Tai pašā 1657. g. pavasarī

dc la Gardi izdedzina Pečoru apgabalu, bet pulkvedis Glazenaps Vasaras

svētkos sakauj krievus pie Kokneses. Zviedru ģenerālis Lēvens gandrīz
zaudē lielu kauju pie Valkas, bet viņam atsteidzas palīgspēki; Lēvens atkal

iet uzbrukumā; uz kaujas lauka paliek vairāki tūkstoši krievu (tikpat daudz

vēlāk nogalina latvju un igauņu zemnieki, uzglūnēdami krievu bēgļiem

mežu biezokņos). — Zviedri iegūst daudz karogu un lielu kara laupījumu.

Cits krievu pulks zaudē kauju pie Pērnavas, bet Lēvens ar savējiem ie-

brūk Pliskavas vojevodistē. Zviedriem neveicas pie Narvas un krievi atkal

briesmīgi izposta Igaunijas austrumu novadus; zviedri savukārt kauj krie-

vus pie Ērgļiem un Alūksnes. — Latgalē atkal taisās iemaršēt liela krievu

armija, bet dabūjusi zināt, ka Latvijā un Igaunijā sācis plosīties mēris,

kāpjas atpakaļ. (Šī briesmīgā sērga sevišķi nikni ir plosījusies Kurzemē un

Rīgā, un nomaitājusi lielāko daļu viņu iedzīvotāju.)

Zviedru likstas Vidzemē grib izlietāt leišu karavadonis Gonsevskis, kas

iebrūk no Kurzemes puses Vidzemē, bez panākumiem mēģina uzbrukt Rī-

gai, dodas uz ziemeļiem, iejem Raunu un Valmieru, zaudē kauju pie Pēr-

navas un ir spiests atkāpties atpakaļ uz Daugavas kreiso krastu; pēc kāda

laika Gonsevskis mēģina sturmēt Rīgu, kuras garnizonam mēra sērga ir si-

tusi lielus robus. — Ķēniņš atsūta Rīgai talkā 2000 vīru, un pilsēta atsit poļu
uzbrukumu.

Maskavieši dabon dzirdēt par Kārļa Gustava uzvarām Dānijā un pa-

liek piekāpīgāki, tāpat arī poļi, ar kuriem zviedri noslēdz pamieru; varētu

noslēgt arī mieru, bet Kārlis Gustavs joprojām grib paturēt okupēto
Kurzemi.
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Krievi mēģina iekarot Ingermanlandi (kuras dēļ vēlāk sāk lielo zie-

meļu karu cara Alekseja dēls Pēteris L). — Ģenerālis Horns no Narvas at-

steidzas savējiem talkā un izvajā krievu kara pulkus. Narvas tuvumā pie

Pļusas upes sākas sen gaidītās miera sarunas starp Krieviju un Zviedriju,
bet noslēdz tikai pamieru uz trijiem gadiem. — Dienvidos atkal atjaunojas

cīņa ar poļiem: Gonsevskis joprojām siro Rīgas apkaimē un grib izmērdēt

pilsētu badā. Gubernātoram Helmfeldam izdodas nakts uzbrukumā node-

dzināt poļu nometni. Nav laimes arī poļu mēģinājumam iejemt Pērnavu,

zviedri sakauj viņus pie Turaidas, un daļa poļu atkāpjas uz Kurzemi; citi

vēl mēģina noturēties Valmierā un Raunā, un nodedzina Ērģemi, bet zviedri

beidzot piespiež aiziet arī šos sirotājus. — Krievi iejem Alūksni, kuras gar-

nizonu gandrīz pilnīgi iznīcinājis mēris. Ķēniņš ieceļ par Rīgas ģenerālgu-

bernatoru grāfu Duglasu; Lēvens sakauj poļus pie Limbažiem un atjem

Valmieru un Raunu. — Vidzeme ir atkal brīva no poļu bandām, kuras va-

jājot Duglass ielaužas Lietavā; tad nāk ķēniņa pavēle dabūt zviedru varā

Kurzemes hercogu Jēkabu, kas arī izdodas (sk. nod. „Kurzemes hercogu

valsts").

Kārlis Gustavs grib slēgt mieru ar visiem ienaidniekiem, bet jopro-

jām negrib atsacīties no Kurzemes. Tikai pēc tam, kad viņa kara pulki
zaudējuši lielu kauju Dānijā, tas paliek piekāpīgāks, un beidzot var Oli-

vas klosterī pie Dancigas, sākties miera sarunas. Sākas miera sarunas arī

starp krieviem un zviedriem (sākumā Tomes muižā pie Daugavas, vēlāk

kādā ciemā Tērbatas apriņķī).
Kārlis X. Gustavs mirst 1660. g. nesagaidījis savu daudzo karu noslē-

gumu.
— Viņam ir tā pati uzjēmība, apbrīnojamā enerģija un karavadoņa

talants, kas īpatnējs visai Vazās ķēniņu ģintij, bet viņa grandiozie plāni

nav Zviedrijai pa spēkam, un ķēniņam nākas kauties ar ienaidniekiem visās

debesu pusēs — ar poļiem, krieviem, prūšiem, austriešiem, dāņiem un hol-

landiešiem.

Zviedrijas troni manto dažus gadus vecais troņprincis (Kārlis XI.), un

viņa aizbildņi steidz slēgt mieru ar ienaidniekiem. Olivas mierlīgums

1660. g. izbeidz karu starp Zviedriju no vienas, un Polijas ķeizaru un Prū-

sijas hercogu no otras puses. Polijas ķēniņš Jānis I. Kazimirs atsakās savā

un savā mantinieku vārdā no pretenzijām uz Zviedrijas troni, Igauniju un

Vidzemi, bet patur Latgali. Zviedrija atdod hercogam Jēkabam atpakaļ

viņa Kurzemi un Prūsijas hercogam dažus tā valstī iekarotus punktus.

Austrum-Baltijā atjaunojas statu quo ante — paliek spēkā tās pašas ro-

bežas, kas Kārļa Gustava daudzo karu sākumā. — Polija oficiāli uz visiem

laikiem atsakās no Vidzemes, kaut gan pēdējā faktiski jau 30 gadus pieder

Zviedrijai.

1661. g. Zviedrija slēdz Kardisā (Igaunijā) ar Krieviju mieru,

pie kam arī te paliek spēkā agrākās robežas, ar to noteikumu, ka krieviem

jāatstāj Vidzemē un Igaunijā viss viņu iegūtais kara laupījums. — Pēc šiem

mierlīgumiem Baltijas jūras austrumu piekrastē nodibinās miers uz četriem

gadu desmitiem.







PASAULES

VĒSTURE
ALEKSANDRA GRĪNA REDAKCIJA

XII

JAUNO LAIKU

SĀKUMS

IZDEVNIECĪBA „GRĀMATU DRAUGS.,

RIGĀ, PĒTERBAZNĪCAS LAUKUMA 37

19 2 9



Si grāmata, kā ari daudzkrāsainās un

vienkrāsainās reprodukcijas iespiestus

izdevniecības .Grāmatu Draugs" spie-

stuvē Rīgā. Pēterbaznlcas lauk. 25-27-



641

XX. Kurzemes hercogu valsts

Hercogs Gotards

Kurzemes un Zemgales hercogiste dzimst 1561. g., kurā sabrūk vācu

ordeņa vara Latvijā un Igaunijā, un katrs no kaimiņiem cenšas sagrābt pēc

iespējas vairāk no Māras valsts novadiem. Gotards Ketlers, pēdējais ordeņa

mestrs, ir visai veikls diplomāts un kaut gan viņam neizdodas panākt visu

plānu piepildīšanos — kļūt par Māras zemes valdinieku, viņš tomēr ir ieguvis
visai daudz: nevien Kurzemi un Zemgali, bet arī Rīgas jūrmalu līdz ar Dau-

gavgrīvu un Polijas ķēniņa un Lietavas dižkunigaišķa pārvaldnieka tiesības

tais Latvijas novados, kas atrodas ziemeļos Daugavai. Pēc pieciem gadiem

par Vidzemes administratoru nāk Hodkēvičs: ķēniņam Sigismundam 11. Au-

gustam radušās šaubas par Ketlera lojalitāti un iespējams, ka ķēniņa neuz-

ticībai ir bijis zināms pamats; Ketleru pašu vācu vēsturnieki uzskata par

rūdītu inirigantu un cik vērojams, tas ir mēģinājis pirmajā Livonijas karā ofi-

ciāli gan turēties Polijas pusē, bet slepeni draudzējies — katram gadījumam
— arī ar krieviem un dāņiem.

Ketleram kā Kurzemes un Zemgales hercogam nākas cīnīties nevien ar

ārējiem, bet arī ar iekšējiem ienaidniekiem: vecie ordeņa bruņinieki, no ku-

riem viens otrs paguvis sagrābt pa pilij, grib joprojām pa vecam skatīties uz

Ketleru kā līdzīgu, bet pārējie muižnieki, kas paraduši dzīvot labas dienas

ordeņa un bīskapu aizvējā, arī lāgā negrib dzirdēt par kakla kungu, kas nes

hercoga nosaukumu, jo vairāk tāpēc, ka jaunās hercogistes kaimiņzemē Prū-

sijā, kur sēkulārizēta nevis ordeņa zemju mazākā daļa, bet visa tās terri-

torija, muižnieki ir spiesti sākt niknu cīņu pret laicīgajiem zemes kungiem

par savām privilēģijām.

Ar saviem bijušiem kārtas brāļiem un citiem muižniekiem Ketlers lūko

pēc iespējas iztikt ar labu, dāvādams viņiem 1570. g. t. s. Privilegium ducis

Gothardi, kas atzīst agrākās lēņu muižas par viņu lietātāju īpašumu, kuru
viņi var atstāt ir dēliem, ir meitām; Gotarda privilēģija tāļāk piešķir muiž-

niekiem jurisdikcijas tiesības pār zemniekiem, to skaitā arī tiesības viņus
sodīt ar nāves sodu, tāļāk muižnieki pēc šīs privilēģijas var turēt krogus,
un hercogs apsolās nejemt no saviem muižniekiem nekādas nodevas arī turp-

māk, atskaitot tikai tās, kas domātas par labu visai Polijas republikai, un

kuras muižnieki landtāgā apjemsies maksāt no laba prāta. Muižniekiem bez

tam vēl ir tiesības pārsūdzēt hercoga lēmumus pie Polijas ķēniņa. Tādā

kārtā jaunās hercogistes muižnieki ir gandrīz neatkarīgi no sava valdinieka,

un tas patiesībā ir tikai primus inter pares, t. i. pirmais starp līdzīgiem.
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Tagadējā Kurzeme Gotarda laikā vēl visa neietilpst hercogvalsts sa-

stāvā. Grobiņu, kas 1560. g. ieķīlāta Prūsijas hercogam, atgūst tikai Gotarda

dēls Vilhelms, apprecēdams Prūsijas princesi. Ventspils un Aizputes ap-

riņķi (t. s. Piltenes valsts) līdz 1583. g. ietilpst Dānijas iespaida si'airā un

minētajā gadā nāk zem Polijas kā no Kurzemes hercoga neatkarīga muiž-

nieku republika.

Jau pirmā hercoga Gotarda laika kļūst redzams, ka hercogu varas gal
balsts būs viņu plašie zemes piede-

rumi, kas aptver lielāko Zemgales

daļu un mežiem bagāto Sēliju līdz

ar plašiem īpašumiem Kurzemē.

Zeme ir daudz cietusi no kariem

un mēra, sevišķi viņas austrumu

daļa, un hercogs ar lielu enerģiju

cenšas atjaunot drupās sagrauto

valsts materiālo labklājību, sper-

dams dažus soļus arī luterticības

stiprināšanai, jo uzskata to par vie-

nu no aizsarggrāvjiem, kas rakts

starp hercogisti un Poliju. (Pēc

hercoga padomnieka Salamana

Henninga liecības, pirmais Kurze-

mes valdinieks licis atjaunot vai

celt no jauna ap 70 baznīcas, no-

kārtodams arī mācītāju materiālo

stāvokli ar zemes un klaušinieku

piešķiršanu. Baznīcas celtas para-

sti tais vietās, kur ordeņu resp. ka-

toļu laikā jau atradušies dievnami.

Pēdējo skaits tomēr, liekas, nav bi-

jis nekāds lielais).
Gotards Ketlers

Sākumā par hercoga Gotarda rezidenci ir Sēlpils, vēlāk Bauska, un tad

viņai sāk apstrīdēt šīs tiesības Kuldīga un Jelgava; pēdējā beidzot paliek

galvas pilsēta.

Gotarda dēli

Hercogs Gotards mirst 1587. g., sadalījis valsti starp dēliem Frīdrichu un

Vilhelmu, no kuriem vecākais ir Rostokas universitāti beidzis 18 g. vecs

jauneklis, bet jaunākais Vilhelms, vēl pusaudzis, ārkārtīgi straujas dabas,

dedzīgs un enerģisks. Vilhelma temperaments saved viņu naidā ar iespaidī-

gām muižnieku ģintīm, bet jauno hercogu tieksmes pēc lielākas varas saceļ

kājās pret abiem brāļiem hercogistes aristokrātiju.

Hercogistes sadalīšana starp abiem brāļiem notiek 1596. g. Kalna muižā.

Frīdrichs apmetas Jelgavā, Vilhelms Kuldīgā. Katram ir savs galms, sava

virstiesa un abi cenšas stiprināt savu varu uz muižnieku rēķina. Pēdējie,
kas raduši uzskatīt hercogu Gotardu kā vecāko amata brāli, negrib izrādīt

viņa dēliem lielāku godu un sāk intriģēt pret tiem pie Polijas ķēniņa.

Patlaban taisās sakt trakot otrais Livonijas karš, un ir hercogi, ir muiž-

nieki sacenšas savā starpā, censdamies izrādīt Sigismundanm 111. savu lojā-



litāti un ar cītību kauju laukos iegūt ķēniņa labvēlību. (Hercogs Vilhelms

ar saviem jātniekiem palīdz hetmanim Hodkēvičam sadragāt Zviedrijas ķē-

niņa armiju 1605. g. pie Salaspils). Nesaskaņas starp hercogiem un viņu

muižniekiem turpinās arī kara laikā, un sevišķi nikns muižnieku pretinieks
ir Vilhelms, kas jau agrāk sanācis ar augstmaņu opozicijas vadoņiem brā-

ļiem Noldēm nāvīgā ienaidā. (Hercogi šai intrigu cīņā lūko atbalstīties uz

vareno Radzivilu ģinti, ar kuru paguvis saradoties jau vecais Gotards).

1609. g. hercogs Vilhelms pārved mājās no Karalaučiem līgavu, dabū-

dams pūrā līdzi Grobiņas apriņķi, un tādā kārtā paplašina savu hercogisti,

bet joprojām turpina ķildoties ar muižniekiem. Brāļi Noldes, Magnuss un

Gotards, atsakās personīgi dot hercogiem vasaļa zvērastu. Vilhelms sasauc

no saviem draugiem augstmaņu tiesu, kurai jālemj sods nepaklausīgajiem

•vasaļiem; Noldes iesniedz protestu, bēg projām no zemes un iestājas Polijas

ķēniņa dienestā. Hercoga tiesa paziņo brāļu Noldes īpašumus par konfis-

cētiem un viņus pašus ārpus likuma. Noldes meklē taisnību pie ķēniņa, un

Sigismundam UI„ kas tīko dabūt Kurzemi par savas ģints īpašumu, lai gūtu
zaudētās Zviedrijas vietā zināmu kompensāciju, šis konflikts nāk kā Dieva

sūtīts: te ir gadījums iegūt Kurzemes muižnieku labvēlību. Ķēniņš nostājas

hercogiem naidīgo augstmaņu pusē un pavēl atdot konfiscētos Noldes ģints

īpašumus. Vilhelms atsakās to darīt, bet muižnieki savukārt denuncē her-

cogus pie ķēniņa, ka tie slepeni sazinoties ar Zviedrijas reģentu Kārli, ne-

ļaujot muižniekiem iet pret zviedriem karā un pat sūtot Zedermanlandes

hercoga pulkiem ceļvežus.

Hercogi, kas sākumā ķildojas arī ar Rīgu dēļ virskundzības par Dau-

gavu un pilsētas īpašumiem Daugavas kreisajā krastā, 1615. g. izlīgst ar pil-

sētu, piejemdami gandrīz visas tās prasības, lai tikai dabūtu sev brīvas rokas

cīņai pret muižniekiem. (Līgums atzīst Rīgas monopoltiesības tirdzniecībā un

hercogiste patura tikai tiesības izlietāt darījumiem ar ārzemju firmām Vents-

pils un Liepājas ostas, un arī tikai tirdzniecībai ar zināmām precēm).

Hercogu un muižnieku konflikts velkas garumā un straujais Vilhelms

sāk draudēt arī ķēniņa kommisāriem, kas ieradušies ķildu izmeklēt. Ķē-

niņš, spītēdams hercogiem, apstiprina visas agrākās muižnieku privilēģijas

un vēl vairāk sašaurina hercogu jūrisdikcijas tiesības. — Ķēniņa iejauk-

šanās Kurzemes iekšējās lietās netīk arī daļai muižnieku, jo rada aizdomas,

ka ķēniņš grib padarīt hercogisti par tieši viņam vai Polijai pakļautu pro-

vinci. Daļa opozicijas pāriet hercogu pusē. Brāļi Noldes skubina poļus uz-

stāties enerģiskāki. Ķēniņš atsūta muižniekiem rakstu, noturēt Aucē land-

tāgu, bet ar noteikumu, ka landtāgā drīkst piedalīties tikai hercogs Frīdrichs.

Nosacītā dienā Aucē atjāj ar saviem kara kalpiem arī Vilhelms; abi Ketleri

liek priekšā noturēt landtāgu Jelgavā; muižnieki sākumā protestē, bet vēlāk

padodas. Jelgavā hercogi pa to laiku savāc kopā savus jātniekus un vai-

rākus simtus bruņotu zemnieku, pavēlēdami arī Jelgavas pilsoņiem turēties

kaujas gatavībā. — Paļaudamies uz saviem draugiem pie ķēniņa galma un

Sigismunda dotām apsardzības grāmatām, Jelgavā ierodas arī brāļi Noldes.

Hercogs Vilhelms pavēl tiem vākties projām, bet viņi atsakās klausīt, aiz-

rādīdami, ka esot ieradušies ar ķēniņa ziņu. — Hercoga Vilhelma kalpi naktī

izrauj abus opozicijas vadoņus no viņu viesnīcas, uzved uz tirgus laukuma

iin sakapā gabalos.

Saprašanās starp muižnieku opoziciju no vienas, un hercogu Vil'u hnu

no otras puses tagad nav vairs iespējama. Noldes ģints atklāti sūdz herco-

gus ķēniņam kā slepkavas; Frīdricham, kas visā konflikta lietā turējies vai-

rāk sānis, ir vēl zināmas izredzes tikt puslīdz sveikā cauri, bet Vilhelmam

64341*
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vairs nav ceļa atpakaļ un viņš meklē sev palīgus kaimiņvalstis, sākumā Vā-

ciju un pēc tam Stokholmā, pie Gustava Ādolfa.
— Zviedru armija sāk vir-

zīties uz Daugavas pusi, bet flote braukā gar Kurzemes piekrasti. Valde-

mārs Fārenbachs, kam Vilhelms uzticējis savu zemju pārvaldīšanu, atdod

Daugavgrīvas cietoksni (tas toreiz pieder Kurzemei) zviedriem; pēdējie tai-

sās virzīties uz Rīgas pusi, un nākdami no Ventspils puses iejem Kuldīgu. —

Poļi tomēr izrādās veiklāki diplomāti nekā Vilhelms un viņa draugi zviedri,,

dabon solījumiem Fārensbachu savā pusē un ar tā palīdzību atgūst Daugav-

grīvu un gandrīz visus zviedru iejemtos punktus Kurzemē. —

Hercoga pretinieki vaino abus brāļus ķēniņa sūtņu nogalināšanu: tā

esot nevis vienkārša slepkavība, bet majestātes apvainojums un tā tad nozie-

gums, kura vaininiekiem jāatjem viņu lēņi. — Frīdrichs mēģina taisnoties

un sūta uz Varšavu savus pārstāvjus, bet arī viņu, kā dumpīgu vasaļu, ķē-

niņš pasludina par atceltu no hercoga goda; tikai lielām pūlēm un dziļiem

pazemojumiem Frīdricham izdodas noturēties Zemgalē, pēc tam, kad viņš

apjēmies lantaga klātbūtnē apzvērēt savu nevainību un apsolījies palīdzēt

poļu komisāriem izdzīt brāli Vilhelmu no tā zemes. Frīdricham izdodas

kukuļiem, glaimiem un jauniem pazemības apliecinājumiem dabūt arī brāļa

zemi savā pārvaldīšanā. Acīmredzot ķēniņš ir saudzējis Frīdrichu, baidī-

damies, ka arī tas var pāriet zviedru pusē, tāpat kā viņa brālis Vilhelms.

Atceltais Kurzemes valdinieks ir spiests atstāt arī savu pēdējo atbalsta

punktu Ventspili un vairākus gadus nodzīvo Roņu salā (tā toreiz skaitījās-

par Kurzemes piederumu). — Viņš joprojām cer, ka tam izdosies ar zviedru

palīdzību atgūt Kurzemi. Cerības tomēr izrādās veltas, un hercogs dodas

uz Pomerāniju, kur mirst 1640. g., vairs neredzējis dzimteni. — Dēls Jēkabs,,
ticis Kurzemes un Zemgales tronī, liek tēva līķi ar lielu godu pārvest tēv-

zemē; hercoga zārks vests kuģī, kam bijušas melnas buras; arī kuģa eķipāžs

bijis ģērbies sēru tērpā).

Hercogu Vilhelmu, kuru tā straujā daba un absolūtisma centieni noved

trimdinieka gaitās, var dažā ziņā uzskatīt par ceļa rādītāju dēlam Jēkabam:

jau Vilhelma laikā Ventspils kļūst par Kurzemes galveno ostu un hercoga

kuģi sāk braukt ar smagām kravām uz ārzemēm*).

Lai noturētos tēva valstī, hercogs Frīdrichs ir spiests piekāpties arī pret

muižnieku uzstādītām prasībām, kuras tam atstāj tikai varas ēnu, un no-

teicošais vārds iekšējās lietās turpmāk pieder 4 lielākajiem valsts ierēdņiem,,

kurieni jābūt no muižnieku vidus. Kurzeme kļūst par muižnieku republiku,

jo viņas hercogs patiesībā ir tikai mūža prezidents.

Livonijas otrā kara pēdējā posmā Kurzeme atkal kļūst par poļu un

zviedru cīņu lauku; tūliņ pēc Rīgas krišanas krīt zviedru varā arī Jelgava.

Gadu vēlāk poļiem izdodas atbrīvot hercogistes galvas pilsētu un Frīdrichs

atgriežas savā rezidencē. Gustavs Ādolfs viļinošiem solījumiem mēģina

dabūt viņu savā pusē, bet hercogs negrib riskēt, atceroties brāļa bēdīgo lik-

teni un viņš paliek uzticīgs Polijai. — 1625. g. zviedru rokās atkal krīt nevien

Jelgava, bet arī Sēlpils un Daugavpils; poļi iejem Bausku, Biržus Lietavā un

sakauj poļus pie Valles muižas. Tikai kara beigās hercogs dabon atpakaļ

savu izpostīto valsti (zviedru varā pagaidām paliek diezgan plaša territorija

Daugavas lejtekas kreisajā krastā).

Karš un mēris*) ir ta iztukšojuši zemi no ļaudīm, ka zemnieku mājas

*) Vilhelms ir mēģinājis atbalstīties cīņā pret muižniekiem uz pilsētām un varbūt arī brīv-

zemniekiem, jo aicinājums uz 1605. g. generalkonventu Kuldīgā adresēts visām kāitām.

*) Par mera upuru lielo skaitu Latvijā liecina tas, ka 16 >3. g, vienā pašā «īga no augusta

līdz Ziemassvētkiem miruši vairāki tūkstoši cilvēku.
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daudzās vietās stāv neapdzīvotas un kungiem trūkst klaušinieku. Pie dzī-

vības palikušo saimnieku stāvoklis ir ļoti grūts, jo kalpi, kuru palicis visai

maz, prasa daudz lielākas algas, nekā priekš kara un mēra gadiem. —

ļ635. g. izdod likumu, ka" saimniekiem, kuri maksās kalpiem lielākas algas,

draud naudas un miesas sods; par vaļinieku turēšanu draud divkārtējs sods,

tāpat arī par kalpa vai kalpones aizviļināšanu. — Vairojusies arī zemnieku

bēgšana; bēgļiem, kas atvesti atpakaļ un no jauna mēģinās bēgt, piedraudēts

ar kājas nociršanu. Daļa zemnieku kara un juku gados, šķiet, pārgājuši
dzīvot uz pilsētām, jo ap to pašu laiku izdots likums, kas aizliedz latvjiem

(~nevāci") nodarboties ar tirdzniecību, amatiem v. t. t. — Landtāgos dzird

bieži sūdzamies par zemnieku nepaklausību, viņu niknumu, dumpīgu garu

un netiklu dzīvi; acīmredzot zem-

nieki sekojuši kungu priekšzīmei

(kādi bijuši šīs priekšzīmes devēji,
to liecina notikums ar Kurzemes

muižnieku Bēru: nevarēdams sa-

gaidīt tēva nāvi, viņš to noslepka-

vo, aizbēg uz Poliju, pāriet katoļu
ticībā un taisnojas, ka noslepkavo-

jis tēvu tikai tāpēc, ka tas bijis lu-

terānis. Atgriezies Kurzemē, viņš

dabon atpakaļ savas muižas un pa-

liek nesodīts). — Arī vairāki citi

muižnieki aiz aprēķina un karjēras
labad šai laikā pāriet atpakaļ ka-

toļu ticībā, padarīdami, protams,

par katoļiem arī savus dzimtļaudis.
Interesanti ir 1622. g. Pilte-

nes valsts" landtāga sēžu proto-

koļi, kuros muižniekiem likts pie
sirds rūpēties, lai „nevācu" vidū

izbeigtos cilvēku zagšana. — Acīm-

redzot, šis rīkojums vērsts pret lī-

gavu zagšanu, kas tā tad toreiz

starp kuršiem bijusi modē.

Hercoga Frīdricha dibināta ir

tagadējā Jaunjelgava -- Viņa gal-
ma mācītājs tā mūža beigās ir sla-

venais sprediķotājs un valodnieks

Mancelijs, kas pārnācis uz Jelga-

vu no Tērbatas, kur tas bijis par

profesoru Gustava Ādolfa dibinātā

universitātē.

Hercogu miesas sargu partizāne

(Provinces muzejā. Jelgavā)

Hercogam Frīdricham pašam nav pēcnācēju un par viņa valsts man-

tinieku kļūst brāļa Vilhelma dēls Jēkabs. Sigismunds 111., zaudējis Vidzemi,
neatmet domas par Kurzemes iegūšanu; tēva pēdās grib staigāt arī viņa dēls
Vladislavs IV., kas uzskata hercogisti pēc Frīdricha nāves kā izmirušu lēni
un grib to atdot savam brālim Jānim Kazimiram. — Ketlera pusē nostājas
Radzivili un citi magnāti, kuriem nav pa prātam dinastijas varas pieaugums,
un Jēkabs beidzot kļūst par tēva un tēvoča zemju valdinieku.

Kurzemē 16. un 17. g. s. maiņā vēl dominē naturālsaimniecība un her-
cogistes oikonomiskās attīstības pakāpe ir visai zema. Hercogi algo savus
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ierēdņus, dodot viņu lietāšanā zemi, vai piešķirot tiem naturālijas; ari tirdz-

niecībā un amatniecībā trūkst naudas, lai segtu visus izdevumus, bet oiko-

nomiski stiprākā kārta muižnieki ir brīva no visiem nodokļiem. Hercogi ir'

spiesti sisties cauri tiem līdzekļiem, kurus dod viņu muižas.

Vidus laikos Baltijas jūras zemes vēl nespēlē visai lielu lomu labības

tirdzniecībā. Zināmu labības kvantumu 15. g. s. izved tikai Danciga, Kara-

laučL Rīga un Rēvele. Kurzeme toreiz savā ziņā ir Māras valsts maliena un

viņas ražojumi nespēlē Baltijas jūras tirdzniecībā gandrīz nekādu lomu arī

16. g. s. pirmā pusē.

Apstākļi krasi mainās ap šī gadsimta vidu, vairojoties Rietum-Eiropas
tirgos labības pieprasījumiem. Par sevišķi rosīgu labības importētāju kļūst
Nīderlande, kuras pilsētas ātri plešas plašumā. Lielā labības ievedēja Ei-

ropā šai laikā ir Spānija, kur dārgmetālu ieplūdums no Amerikas radījis ie-

spēju nopirkt ārzemju labību par lētākām cenām nekā Spānijā ražotās labī-

bas pašizmaksa. (Spānijas zemkopji vai nu tūkstošiem aizceļo uz Ameriku,

vai arī pāriet uz aitkopību, kas augsto vilnas cenu dēļ kļuvusi ienesīgāka
nekā zemkopība). Vācijas un Ungārijas labību sadārdzina viņu dārgais
tranzīts un augstās muitas, kuras jem tranzitzemju valdinieki.

Samērā augstās cenas, kuras nīderlandieši un spāņi sāk maksāt par
labību, dod spēcīgu impulsu lauksaimniecības uzplaukumam Austrum-Ei-

ropā, sevišķi Polijā un bij. Māras valsts zemēs. Labība paliek par Baltijas

zemju galveno eksportpreci un ar katru gadu vairojas to kuģu skaits, kuri

peld caur Zundu ar labības kravām uz rietumiem. Galvenā labības eksport-
osta ir Danciga, kuras „hinterlande" aptver visu Vislas baseinu, un auglīgos
Ukrainas klajumus (caur Dancigu iet uz ārzemēm vairāk kā 70 proc. no visa

Baltijas jūras zemju labības eksporta). — Kurzemē samērā vēlu iestājas
labības eksportētāju valšķu rindās; viņas pirmajos divos gadu desmitos no

Kurzemes ostam iet uz Rietum-Eiropu ik gadus tikai 11 kuģi; drīz pec tam

šis skaits ir jau palielinājies 4—5 reizes.

Hercoga plašas muižas pārvalda t. s. amtmaņi (muižkungi), kas iekasē

no zemniekiem naturālnodevas, uztur novadā kārtību un spriež tiesu.

* Hercogu varas balsts ir viņu lielie zemes īpašumi, kas aptver vairāk

kā 40 proc. no visas hercogistes territorijas, bet pēc zemes labuma un zem-

nieku skaita — viņas labāko daļu. — Zemes vērtība pēc lielajiem kariem,
kad zemnieku palicis tik maz, ir ļoti zema. Hercogi mēģina izpalīdzēties, ai-

cinot leišu un krievu bēgļus, bet arī to skaits ir pārāk niecīgs, lai varētu

aizpildīt kara un mēra sistos robus. — Kurzeme vēl ir saimnieciskā ziņā ne-

attīstīta un starptautiskās satiksmes ceļu tīklam nepieslēgta zeme. Lielāko

zemes platību klāj meži, un aramzemes apmēri ir mazi, salīdzinot ar to zemes

daudzumu, ko sedz purvi, ganības un pļavas. (Pirmatnējās līdumniecības

sistēma ir mazinājusi meža vērtību un jūdzēm tāļu stiepjas krūmāji, kuriem

apauguši pamestie līdumi). Arī pati zemkopības technika ir ļoti primitīva;
rudzi un mieži izdod tikai 2—3 graudi, bet auzas vēl mazāk. Šie dati, kas

uzglabājušies par auglīgās Zemgales — Sesavas, Zaļās muižas v. c. — muižu

iejēmumiem liek domāt, ka citos hercogu domēņu apvidos nebūs bijuši la-

bāki apstākļi.
Gotarda un arī Frīdricha laikā hercogu iejēmumos galveno lomu spēlē

zemnieku naturālijas; tām algo nevien ierēdņus, bet arī mācītājus, un no

zēmnieku maksātām naturāliju nodevām pārtiek arī hercoga galms. — Bez

labības nobērumiem, zemnieki dod hercogam arī apiņus, medu vasku, sienu,

salmus, linus un zināmos gada termiņos arī sivēnus, cūkas, jērus un zivis. —

Zemnieku nodevas un klaušas ir nosacītās vaku-grāmatas, pie kuram jāturās
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ari muižkungiem. Naudas nodevas ir gandrīz pilnīgi sveša lieta, atskaitot

galvas un t. s. kara vadoņa naudu (Heermeistergeld).

Hercoga, kasē ieplūst vēl nodevas, ko dod muitu un akcizes veidā

pilsētas. Akei/e sakuma ir tirgotājiem uzliktā naturālnodeva, kuru tie dod

zemes valdiniekam no alus, vīna v. t. t., un saslāda tikai daļu no akcīzes,

kuru jem sev par labu pašas pilsētas. Muitas lietas hercogiem liek ceļā

šķēršļus Rīga, atsaukdamās uz savām vecajām privilēģijām un līgumiem,

izved gandrīz visas preces no Kurzemes un ari Lietavas tranzitpreces bez

muitas. Hercogu kasē plūst tikai tās summas, ko ienes abu jūras pilsētu,

Liepājas un Ventļspils muitnīcas, bet caur šīm pilsētām izvedamo preču sa-

raksts ir aprobežots par labu Rīgas pilsētai. — No 1621.—1655. g. abas ostas

tāpat kā Prūsijas ostu pilsētas, Klaipēda, Pīlava, Braunsberga, Elbinga un

Danciga, atrodas zviedru okupācijas varā un līdz ar to arī šo pilteētu muit-

nīcu lielie iejēmumi. (Kad zviedri pēc Stumdorfas pamierlīguma atstāj mi-

nētās pilsētas, ķēniņš Vladislavs IV. grib paturēt viņu muitnīcu iejēmumus

Polijai, kaut gan pašas pilsētas pieder Kurzemei un Prūsijai. Hercogi prote-

stē, bet muitnīcas tomēr paliek ķēniņa varā veselus 11 gadus).

Muitas pieder pie Kurzemes hercogu rēgālijām, tāpat kā ceļu, tiltu un

tirgu naudas, ko ienes ūdeņu un mežu izmantošana un dzintara vākšanas

monopols. Meži, no kuriem dabon darvu un stikla rūpniecībai vajadzīgos
pelnus, dod hercogiem diezgan prāvus iejēmumus, tāpat arī dzintara vākšana,
ko uzrauga speciāli hercoga algoti ierēdņi.

Mēs jau minējām, ka hercogs Vilhelms sāk būvēt pirmos kuģus savu

iejēmumu vairošanai. Viņa laikā dibinās arī pirmie dzelzs ~āmuri" un no

purvu rūdas ((leimonīta) dabūto dzelzi eksportē uz Hollandi.

Hercogs Jēkabs

Rietum-Eiropas valšķu lielākās daļas politiskās attīstības gaitu no

16.—18. g. s. raksturo absolūtisms, neaprobežota monarcha vara vai dzīša-

nās pēc tās. Tas ir laikmets, kurā valdinieki mēģina atsvabināties no visām

važām, kas saista viņu rīcības brīvību, un šais centienos mēģina atbalstīties

galvenā kārtā uz plašu birokrātijas aparātu un rēgulārajām armijām, lauz-

dami kārtu pārstāvju sapulču līdzšinējo iespaidu un tiekdamies kļūt par ne-

aprobežotiem monarchiem.

Kurzemes hercogistes politiskā attīstība šais gadsimtos ir mazliet ci-
tāda, nekā Rietum-Eiropas valstīs; tikai viens no viņas valdiniekiem ir mē-

ģinājis sākt atklātu cīņu pret augstmaņiem: tas ir hercogs Vilhelms, kurš
zaudē šai cīņā savu valsti.

Hercogam Jēkabam ir bijusi lemta skumja bērnība un vētraini jaunības
gadi. Dažas dienas pēc viņa dzimšanas tam nomirst māte un dažus gadus
vēlāk, kad hercogs Vilhelms spiests doties trimdā, jaunais princis zaudē arī

dzimteni, par viņa zēna gadiem mēs zinām ļoti maz. 12 gadu vecumā viņš
immatrikulēts Rostokas universitātē (Meklenburgā) kā students un vēlāk ir

studējis kādu laiku arī Leipcigā. Tad viņš ierodas atpakaļ Kurzemē pie sava

tēvoča Frīdricha, lai kā 24 gadu vecs jauneklis atkal dotos uz ārzemēm.
Jēkabs tagad apceļo Vāciju, uzturās ilgāku laiku Hollandē un Anglijā. (Jā-
domā, ka šai Hollandes apciemojumā viņu dabūjušas savā varā merkan-
tilisma idejas.) 30 g. karā Jēkabs kādu laiku dien Veimāras hercoga Bern-
harda armijas rindās, un piedalās pie Breizachas cietokšņa aplenkšanas. (Ir
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ziņas, ka priekš braukšanas uz Rietum-Eiropu, nākamais Kurzemes valdinieks

ir piedalījies arī poļu karā pret krieviem pie Smoļenskas, cerēdams iegūt

ķēniņa labvēlību.)

Kā redzam, Jēkabs ir bijis diezgan rūdīt- kareivis, bet militārās lietas

pašas par sevi, kā to liecina viņa vēlākais mūžs, to ir interesējušas daudz ma-

zāk, nekā rūpniecība, kuģniecība un koloniju politika.
1637. g. princis Jēkabs galīgi atgriežas Kurzemē.

Hercogu Jēkabu pēc viņa spējām un plānu plašuma var droši ierindot

starp 17. g. s. lielākajiem valdiniekiem; pirms 1658. g. katastrofas viņš spēlē

diezgan izcilu lomu tā laika Eiropas politikā, tiekdamies izlietāt materiālos

sasniegumus sava stāvokļa stiprināšanai. Acīmredzot hercoga mērķis ir bijis
atsvabināšanās no Polijas aizbildniecības un kļūšana par neatkarīgu valdi-

Hercogs Jēkabs zēna gados

(Provinces muzejā Jelgavā)

nieku, šo ceļu izdodas nostaigāt līdz galam Jēkaba svainim un kaimiņam

Prūsijas hercogam Frīdricham Vilhelmam.

Nenoliedzamas ir arī hercoga Jēkaba lielās diplomāta dāvanas un droši

vien viņam izdotos izvest tā politiskos plānus galā, ja vajadzības brīdī vi-

ņam būtu pie rokas (tāpat kā Prūsijas hercogam) pietiekoši liels militārais

spēks. — Pret Poliju Jēkabs cenšas ārēji izrādīt lojālitāti un pabalsta viņu

tās karos pret kazakiem un tatāriem ar naudas līdzekļiem un karavīru sūtī-

jumiem (jau 1649. g. pret kazakiem Ukrainē cīnās hercoga Jēkaba sūtīti ka-

reivji. 1652. g. hercogs sūta turpat jaunus kara algotņu pulkus poļiem pa-

līgā, bet 2 gadus vēlāk atkal 1000 karavīru). — Polijā šai laikā ar ķēniņa

varu iet neatturāmi uz leju un magnātu svars kļūst arvienu lielāks. Hercogs
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draudzējas ar magnātu ģintīm, sevišķi Radziviliem, kas Ketleriem nevien

radi, bet arī tuvi kaimiņi (Radzivilu vienas līnijas galvenā pils Birži atrodas

gandrīz turpat pie Zemgales robežām). Radzivili ir protestanti un turēda-

mies kopā ar abiem Polijas vasaļiem, tie gūst lielu varu republikas iekšēja

politikā; ar Prūsijas un Kurzemes hercogiem un Radzivilu ģinti ir spiesti

rēķināties visi Polijas augstmaņi.

Ķēniņienes Kristīnes laikā Jēkabam ir diezgan labas attiecības ar

Zviedriju; daudz sirsnīgākas tās ir ar Dāniju, jo meklēt dāņu draudzību

hercogu mudina viņu saimnieciskā politika: Dānijas rokās atrodas Baltijas

jūras atslēgas; no otras puses, arī Dānijai ir no svara Kurzemes draudzība,

jo Zviedrijas pārspēks kļūst arvienu jau bīstamāks un dāņi tāpēc cītīgi at-

balsta visas tās Austrum-Eiropas valstis, kuras var
kādreiz derēt pret

zviedriem kā sabiedrotās. — Šo valšķu starpā ir nevien Prūsija, Branden-

burga, Polija un Krievija, bet arī Kurzeme.

Ciešas draudzības saites nodibinās arī starp Kurzemi un Angliju, kuras

ķēniņu Kārli I. Jēkabs atbalsta kara kuģu, labības un municijas sūtījumiem

<ķēniņš Kārlis I. sajēmis no Kurzemes 6 kara kuģus, vairākus tūkstošus pūru

labības, pulveri, musketes un lielgabalus, gandrīz 15,000 mārciņu vērtībā —

priekš tiem laikiem ļoti liela summa). No savas puses Kārlis I. apsolās

sniegt Jēkabam atbalstu viņa koloniju politikā. — Anglijas revolūcija un

Kārļa I. nāve izjauc šos plānus, bet arī ar nākamajiem Anglijas valdinie-

kiem diktātoru Kromvelu, Kārli 11. un Jēkabu 11. ievērojamais Kurzemes

valdinieks ir lūkojis uzturēt draudzīgas attiecība s.

Bez šīm, personīgās vai politiskās draudzības saitēm hercogs Jēkabs

lūko nodibināt arī saimnieciska rakstura sakarus ar ārvalstīm — Krievi ju,

Persiju, Franciju, Spāniju, Nīderlandi, Itāliju, Portugāli un pat — Gvinejas

nēģeru virsaišiem. Visur viņš mēģina gūt izejvielas vai nodrošināt tirgus
paša dibinātai Kurzemes rūpniecībai, slēdz izdevīgus tirdzniecības līgumus
un izkaulē koncesijas dabas bagātību izmantošanai.

17. g. s. Ziemeļaustrum-Eiropas politikā spēlē galveno lomu Zviedrijas

un Polijas attiecības, Zviedrijas centieni sasniegt dominium maris Baltici, un

ķildas starp abām Vazās dinastijas līnijām. — 1655. g. slēgtais Stumdorfas

pamiers vēl gan nav notecējis, bet jau tā ir skaidrs, ka cīņa vēl nav galā

un ka tā var uzliesmot arī pirms pamiera laika izbeigšanās. Sevišķi reāli

kļūst jaunā poļu un zviedru kāļa draudi pēc Vestfāles mierlīgumā. kad

Zviedrija gūst brīvas rokas, bet Ukrainē sāk plosīties atkal kazaku dumpji. —

Kurzeme atrodas tieši uz pašām Polijas un Zviedrijas robežām un kajš var

nākt tikai par ļaunu hercoga Jēkaba saimnieciskajiem plāniem; tāpēc arī

viņš visiem līdzekļiem cenšas pārvērst pamieru miera stāvoklī, šais centie-

nos viņu cītīgi atbalsta Frīdrichs Vilhelms. Abi hercogi cenšas panākt jaunu

miera kongresa sasaukšanu un ar Ludviga XIV. palīdzību kongress tiešām

sanāk 1651. g. Libekā. Kongresā piedalās Polijas, Zviedrijas, Francijas, An-

glijas, Venēcijas, Prūsijas — Brandenburgas un Kurzemes pārstāvji. Kon-

gresam tomēr nav panākumu, sarunas velkas garumā un 1655. g. kongresa lo-

cekļi dodas mājup tukšām rokām. — Nākamā gadā Zviedrijas ķēniņiene Kri-

stīne atsakās no troija, kurā kāpj viņas brālēns Kārlis Gustavs un attiecības

starp Zviedriju un Poliju kļūst vēl saspīlētākas. Jaunais Zviedrijas ķēniņš

grib darīt reiz galu ieilgušajam konfliktam un pie izdevības ari pašai Po-

lijai (pēdējo patlaban māc kazaki, turki un krievi). Hercoga Jēkaba mēģinā ju-

mam spēlēt vidutāja lomu nav panākumu, un — Polijai pēc Kārļa 11. Gu-

stava izteiciena — jākļūst par skatuvi, uz kuras spēlēs sacensību troņa dēļ.
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Šo poļu-zviedru karu, kam daži v ēsturnieki dod arī pirmā ziemeļu kara

nosaukumu! mēs esam īsumā jau pieminējuši, apskatot Zviedrijas un Polijas

likteņus 17. g. s., un šai nodaļā atzīmēsim viņu tikai tik daudz, cik tam ir

bijis tiešs sakars ar Kurzemes vēsturi. — Šis karš sagāž drupās hercoga

Hercoga Jēkaba laikmeta

turnīra bruņas

(Provinces muzejā. Jelgavā)

Jēkaba valdīšanas pirmā posma

sasniegumus un pēc atgriešanās no

zviedru gūsta hercogam jāsāk at-

kal no gala.

Jēkaba politikas mērķis bija

panākt «uverēnitāti un kļūt par ab-

solūtu valdinieku, pēc Ludviga XIV.

parauga Abiem centieniem bija
ciešs iekšējs sakars: suverēnitāte

nozīmē neaprobežotu rīcības brī-

vību ārpolitikā un līdzīgu stāvokli

ar citām valstīm: absolūtisms būtu

devis; hercogam viņp valstī neap-

robežotu varu uz muižnieku rē-

ķina. Tā tad suverenitāte bija

Jēkaba mērķis ārējā, bet absolūtā

v ara iekšējā politikā.
Cenšanās pēc suverenitātes

nozīmēja cenšanos atsvabināties

no Polijas aizbildniecības. Katrs

hercogs varēja tikt tēva godā tikai

pēc tam, kad bija dabūjis Polijas

ķēniņa piekrišanu un zvērējis tam

vasaļa uzticību; Polijas ķēniņiem

bija tiesības iejaukties muižnieku

un hercogu konfliktos un muiž-

nieki bieži mēdza sūdzēt hercogus

ķēniņam, atrazdami pie ķēniņa gal-

ma visai dzirdīgas ausis. (To pašu

varēja darīt arī Kurzemes pilsētas).

Hercogs bija atkarīgs no Polijas

ari nodokļu un muitas lietās. Iz-

ceļoties bruņotam konfliktam starp

Poliju un kādu kaimiņvalsti, her-

cogam vajadzēja iet ķēniņam talkā

ai kfraspēkr.. Polijas ķēniņi da-

būja no Kurzemes zināmas summas

nevien kara laikā, bet varēja pre-

tendēt arī uz daļu no Kurzemes

muitnīcu un nodokļu iejēmumiem.

Kā redzam, suverēnitātes ie-

gūšana nozīmēja priekš Kurzemes

hercoga atsvabināšanos ne militā-

riem pienākumiem pret Poliju un

reizē arī no ierobežojumiem jūrisdikcijas un finanču politikas lietās. — Šī

mērķa sasniegšanai hercogs Jēkabs laiž darbā diplomātiskas cīņas ieročus,

veikli izmantodams grūtības, kādās Poliju nostādījuši viņas daudzie kari, un

reizē vairodams savus materiālos līdzekļus, jo arī toreiz politikā izšķirošais
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vārds pieder ieročiem, un bruņotais spēks, tāpat ka tagad, prasa naudu, naudu

un atkal naudu.

Bruņoto spēku organizācijā Eiropā ap 17. g. s. vidu sākas jauns attī-

stības periods. Bruņinieku armijas jau sen ir savu lomu izspēlējušas un

tāpat arī pilsētu un brīvzemnieku milicija. Viss karavīru vairums ir pro-

fesionāli — algotņi; valdinieki, kuriem vajadzīgs karaspēks, sameklē rokā

karos rūdītos pulkvežus, izsniedz tiem prāvas naudas summas un uztic kara-

vīru līgšanu. Pulkvedis savukārt dod attiecīgās pilnvaras un summas nāka-

miem ratu un eskadronu kommandieriem un pēdējie tieši vāc kopā algotņus,

kuru viņos laikos nav mazums.

Tā tas ir 17. g. s. pirmajā pusē, bet jau 30 g. kara piedzīvojumi pār-

liecina valdiniekus un politiķus, ka no visam malām salasītu algotņu kara-

spēks nav visai uzticams cīņas jerocis. Zviedrija, Francija un Savoija dod

citām Eiropas valstīm priekšzīmi un sāk dibināt nacionālas armijas. Vācijā

kā pirmais to dara Brandenburgas un Prūsijas valdinieks Frīdrichs Vil-

helms.

Hercoga Jēkaba valdīšanas laikmets iekrīt šai pārejas stadijā: algotņu

armijas ir izrādījušās par maz uzticamām, bet kaimiņvalšķu karaspēkos jo-

projām algotņu pulku vēl ir vairāk, nekā to, kuji organizēti uz jauniem

pamatiem.

Kurzemes bruņoto spēku organizācija, ja par tādu vispār var būt runa,

kāpjot Jēkabam tēvoča tronī atrodas vēl vidus laiku stadijā, — viņu sastāda

muižnieku uzstādītie jātnieki. Pašam hercogam ir tikai pāris simti kareivju,

jo muižnieki vēro neuzticīgām acīm hercogu mēģinājumus palielināt savas

gvardi jas un dragūnu skaitu: aristokrātija redz, ka šis bruņotais spēks var no-

derēt hercogam reiz cīņai pret muižniekiem un viņu privilēģijām. — Kara

laikā muižnieki uzstāda tikai 200, bet lielāko briesmu brīdī 400 jātnieku; pil-
sētnieki aktīvi piedalās tikai savas pilsētas aizstāvēšanā, bet zemnieki (at-

skaitot hercoga muižu zemniekus, kurus ārkārtējas vajadzības gadījumos

apbruņo muižkungi), nemaz neietilpst hercogistes bruņoto spēku organizā-

cijā. — Muižnieki katēgoriski atsakās uzjemties valsts aizsardzības labā jau-

nas nastas, un hercogs ir spiests bruņoties pats uz sava rēķina, kaut gan

viņa rīcības brīvību te saista muižnieku un Polijas neuzticība. — Par spīti
šīm grūtībām, Jēkabs jau pirmajos valdīšanas gados lūko organizēt mazu

rēgulāru karaspēku, pa daļai no ārzemniekiem — algotņiem. Algotņu skaits

dominē arī tais pulkos, kurus hercogs sūta palīgā poļiem uz Ukraini, lielākā

karavīru daļa ir algotņi — profesionāļi; jādomā, ka starp viņiem būs bijuši

arī brīvzemnieku dēli (varbūt arī hercoga dzimtļaudis, kas ar viņa atļauju

un ziņu jēmuši rokās ieročus). — No muižnieku dzimtļaudīm — bēgļiem —

daudzi liekas ir devušies uz Vidzemi, kur daļa no tiem stājusies Zviedrijas

dienestā; no zviedru laikiem uzglabājušies Daugavgrīvas cietokšņa karavīru

saraksti liecina, ka viss viņu vairums bijuši Kurzemes latvji. — Arī kaujā

pie Licenas piedalās Kurzemes jātnieku pulks, ģenerāļa Vrangeļa vadībā.

Jādomā, ka starp šiem kurzemniekiem prāva daļa būs bijuši latvju tautī-

bas. — Vēlāk hercoga Jēkaba dēli ar algotņiem karavīriem piedalās Nīder-

landes cīņās pret Ludvigu XIV. un Kurzemes princis Aleksandrs palīdz Sa-

voijas princim Eiženam izdzīt turkus no Ungārijas. — Kā redzam, 17. g. s.

latvju karavīri ir sastopami nevien Vācijas un Ukraines cīņu laukos, bet arī

pie Reinas grīvas un Ungārijas stepju klajumos.)

Jau 1648. g. hercogs piedāvājas Polijas valdībai noorganizēt 4000 kāj-

nieku un 1000 jātnieku lielu karaspēku un nodot to republikas dienestā, ja

valdība segšot visus izdevumus un atstāšot viņam pavēlnieka tiesības. le-
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spējams, ka hercogs Jēkabs ir gribējis kļūt par Polijas Vallenšteinu, un vē-

lāk izlietāt sev pakļauto bruņoto spēku pret pašu Poliju. Cik noprotams,

no tā baidījusies arī Varšavas valdība un nedevusi hercoga plāniem savu

piekrišanu.

Nedabūjis prasīto atļauju, hercogs sāk līgt algotņus par savu naudu

un pastiprina viņiem savu piļu garnizonus. Jelgavā blakus hercoga gvar-

dijai uzturās arī hercoga jātnieki un dragūņi, kuru pulciņi novietoti arī

Bauskas, Dobeles un Kuldigas pilīs. — Kurzemes piļu lielākās daļas apcieti-

nājumi šai laikā jau ir novecojušies un te kā izjēmums ir jāmin Jelgavas

un Bauskas pilis, kuras hercogs liek nostiprināt pēc tā laika fortifikācijas
prasībām. Jelgavai ceļ jaunus bastionus un vaļņus, bet Jelgavas pilsētu ap-

jož ar grāvi un valni, ko sargā 15 bastioni; pili bagātīgi apgādā ar pulveri,
lodēm, lielgabaliem un musketēm; nocietina arī Kuldīgas un Dobeles pilis.

Sākoties poļu-zviedru karam (1655. g. vasaras beigās) hercogam Jēkabam

bruņotie spēki nepārsniedz 5 musketieru un dragūņu rotas, kas kopā ar piļu

garnizoniem un trijām rotām palīgspēku (lēņu jātnieki, mežsargi un medi-

ūieki) nepārsniedz 800 vīrus. Kara laikā hercogs vēl organizē vairākus dra-

gūņu pulkus un grib salīgt vēl 3000 algotņu. Hercoga financiālie līdzekļi

šai laikā diemžēl stipri aprobežoti, jo savu kapitālu lielāko daļu tas iegul-

dījis aizjūras zemju uzjēmumos. Hercogs grib ievest kaut ko līdzīgu kara
klausībai savās muižās un organizē no saimnieku kalpiem miliciju, kas būtu

iesaucama tikai lielāko briesmu brīdī. Reizē ar to viņš griežas pie muižnie-

kiem, likdams tiem priekšā līdzšinējo karaklaušu vietā uzjemties financiālas

nastas, lai par iegūto naudu varētu līgt algotņus — profesionāļus. — Muižnieki

tomēr tielējas un vilcinās to darīt, un kad pār Kurzemi sāk plosīties sen

gaidītais kara negaiss, bruņošanās darbi vēl atrodas tikai pusceļā. Nav ne-

vien nostiprinātas Sērpils, Liepāja un Ventspils, bet nav galā arī visi Jelga-
vas apcietināšanas darbi; muižnieki nav sūtījuši hercoga ļaudīm talkā savus

klaušiniekus. Muižnieku solījumi organizēt dragūņu pulkus no muižnieku

dzimtļaužu jaunekļiem arī ir palikuši uz papīra, un paredzēto 14,000 bru-

ņotu vīru vietā Kurzemes karavīru kopskaits nepārsniedz 2—3000 vīrus.

Vākdams bruņoto spēku, hercogs reizē lūko panākt no Zviedrijas savai

Kurzemei kara gadījumā neutrālitāti. Ķēniņiene Kristīne viņam to ir jau

apsolījusi, kad tronī kāpj Kārlis Gustavs un sākas poļu-zviedru karš. Her-

cogs lūko dabūt Kurzemes neutrālitātes apstiprinājumu arī no jaunā Zviedri-

jas valdinieka. Ķēniņš izvairās, vilcina laiku nenoteiktiem solījumiem un

pēc lielajām uzvarām pār Poliju grib piespiest hercogu Jēkabu sekot Prū-

sijas hercoga priekšzīmei un apmainīt Polijas protektorātu ar Zviedrijas

vasaļa godu. Hercogs savukārt vairās dot noteiktu atbildi, cerēdams no-

gaidīt laiku un diplomātiskā spēle starp hercogu un ķēniņu ilgst vairāk kā

5 gadus. Zviedrijas stāvoklis karā kļūst arvienu ļaunāks un līdz ar to vai-

rojas hercoga izredzes tikt sveikā cauri un varbūt iegūt faktisku neatkarību

pēc Prūsijas parauga. Brāļodamies ar visiem, hercogs mēģina uzrīdīt

zviedriem uz kakla krievus. (Ja ticēt zviedru diplomātu apgalvojumiem, cars

Aleksejs iebrucis Vidzemē un aplencis Rīgu uz hercoga skubinājumu; pēdē-

jais informējis krievus, ka zviedriem esot Vidzemē palikuši tikai vāji spēki.)

Kad krievi aiziet līdz Rīgai, hercogs, būdams nevien labs diplomāts, bet arī

veikalnieks, apgādā krievu armiju pārtikas līdzekļiem. Pēc to pašu zviedru

apgalvojumiem, hercogs Jēkabs ir bijis savu tiesu vainīgs arī pie Prūsijas

hercoga atkrišanas no Zviedrijas un Dānijas uzbrukuma Zviedrijai no

muguras.
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Jelgava šī kara laikā kļūst par visai svarīgu politisku Centru, kur sa-

stopas un rīko savus spiegus vai visu karojošo un karā ieinteresēto valšķu

diplomāti. Hercogs spēlē bīstamu spēli, riskēdams radīt aizdomas draugiem

un ienaidniekiem, bet spēle ir pūliņu vērts, jo viņa sola, ja ne pilnīgu neat-

karību, tad vismaz Kurzemes pasargāšanu no kara postījumiem. —
Kurzemes

neutrālitāti pret zviedriem aizstāv arī Maskavija, jo Kurzeme krieviem vie-

nīgais logs uz Eiropu, pa kuru tie var no okupētās Baltkrievijas, Latgales un

Vidzemes Malienas sazināties ar Eiropu. Neutrālitātes solījumiem, ko her->

cogs dabūjis no Zviedrijas un Maskavijas, nav nozīmes, ja to pašu savu j

kārt neapstiprina Polijas ķēniņš Jānis Kazimirs. Gribēdams atturēt savu

otro vasaļu no atklātas pāriešanas Zviedrijas pusē, ķēniņš dod hercogam

solījumu ievērot Kurzemes neutrālitāti arī no Polijas puses, t. i. atsvabina

viņu no vasaļa militārajiem pienākumiem. Tas jau ir liels solis uz ceļa, kas

ved preti galīgai Kurzemes neatkarībai.

Zviedri neatlaidīgi mudina hercogu izšķirties un pāriet viņu pusē, bet

Hercogs Jēkabs un hercogiene Luize

(Provinces muzejā Jelgavā)

Polijas ķēniņš brīdina to nedarīt. - Hercogs spēlē tālāk savu bīstamo spēli,
gribēdams izlaipot pa vidu un ne ar vienu nesanīsties.

gada vasarā Polija un Zviedrija pūlas visiem spēkiem katrs dabūt
sava puse abas bufervalstis, Kurzemi un Prūsiju. Prūsija dabon no Polijas
pilnīgas neatkarības atzinumu, jo Prūsijas hercogam klausa Brandenburgas
kara pulki, kurus tas var sūtīt Polijai palīgā pret Zviedriju. Hercogam nav
tik liels bruņotais spēks, par kuru varētu maksāt neatkarības maksu, un

Jānis 11. Kazimirs sola hercogam tikai jurisdikcijas varas paplašinājumu.
Zviedrijas stāvoklis kļūst arvienu grūtāks, jo pret Kārļa 11. Gustava

iekarojumu plāniem nostājusies plašā koalicija, kuras locekļu rindās redz
nevien Poliju, bet arī Krieviju, Brandenburgu, Dāniju, Austrijas Habsburgus
un Hollandi. Kurzeme ir palikusi vienīgā neutrālā valsts kara pārjemtas
Ziemeļ- un Austrum-Eiropas vidū, un hercogs tagad ir naidnieku apstāta-
jiem zviedriem divkārt no svara; ar viņa starpniecību vislabāk ir ievadīt
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miera sarunas. Ķēniņa sūtņi reizi pēc reizes lūdz hercogu uzjemties vidutāja
lomu un panākt Zviedrijai saprašanos ar Poliju vai Maskavu, bet hercogs
i/vairās to darīt: Zviedrija nevēlas slēgt mieru ar visiem pretiniekiem reizē,

bet tikai ar kādu no tiem, lai pēc tam varētu vieglāki veikt pārējos. Her-

cogu interesē vienīgi vispārējs miers, lai miera kongresā varētu kā vidutāja

algu izkaulēt Kurzemei neatkarību. Hercogs tāpēc pretēji Zviedrijas inte-

resēm veicina Dānijas un Maskavijas tuvināšanos un lūko izjaukt Prūsijas-

Zviedrijas savienību samierinot pirmo ar Poliju.

Hercoga un hercogienes intrigas, kas vērstas pret Zviedriju, nepaliek

pēdējai apslēptas. Kad ir izjukušas tikko ievadītās sarunas ar Krieviju,

zviedru diplomāti un ģenerāļi atklāti vaino Kurzemes hercogu divkosībā.

Pirmais ziemeļu karš pāriet beigu stadijā. Zviedrijas uzbrukums Dā-

nijai ir signāls kopējam uzbrukumam, ko vērš pret Zviedriju poļi, austrieši

un Prūsijas-Brandenburgas kara pulki. Zviedrijas ķēniņš, kas patlaban kāre

pa Dāniju, sūta Vidzemes ģenerālgubernātoram grāfam Duglasam pavēli pa-

kļaut Kurzemi un caur viņu iebrukt Lietavā: Kurzeme jāpadara zviedriem

nekaitīga, lai viņas valdinieku intrigas neapdraudētu Zviedriju no aiz-

mugures.

Kurzemē iemaršē zviedru armija, itkā taisīdamās steigties uz Lietavu,

bet paliek stāvot starp Bausku un Jelgavu. Lai glābtu savas zemes no po-

stījumiem, hercogs spiests maksāt lielu kontribūciju, dot labību un furažu.

Duglass sajem no ķēniņa jaunas instrukcijas, kuras Kārlis 11. Gustavs pavēl

dabūt zviedru varā Jelgavas un Bauskas cietokšņus, lai nodrošinātu pret Lie-

tavu operējošai armijai sakarus ar Vidzemi; hercoga pretošanās gadījumā

oēkabs. jāsajem gūstā.

Grāfs Duglass laiž darbā viltību un izlūdzas no hercoga laivas — sli-

mu kareivju pārvešanai pa Lielupi uz Rīgu gar Jelgavu. Kad ir aizvesti

slimie zviedri, pošas ceļā arī veselie. 10.—11. oktobra naktī 3000 zviedru

kareivju laivās piebrauc pie Jelgavas, ātrā uzbrukumā atbruņo sardzi, iejem

pilsētas un pils apcietinājumus un sajem gūstā hercogu līdz ar tā ģimeni. —

Uzbrukums ir zviedriem izdevies bez zaudējumiem un arī pilī krīt tikai 2

no hercoga ļaudīm (kāds leitnants un hercogienes pažs, ar nazi rokā stāda-

mies ceļā zviedru kareivjiem, kas taisījušies apcietināt viņa valdinieci).

Duglasa kareivji izlaupa pili un pilsētu, bet hercogu līdz ar viņa ģi-

meni laivās aizved uz Rīgu un no turienes uz lvangorodas cietoksni pie

Narvas. Kurzeme paliek zviedru okupantu varā, bet Duglasa kareivji nav

Gustava Ādolfa disciplinētie kareivji, un zviedru algotņu varmācības saceļ

pret viņiem kājās arī zemniekus. Kurzemē uzliesmo partizāņu karš, bru-

ņotiem zemnieku un muižnieku pulciņiem nāk talkā poļi un leiši, un visa

Kurzeme drīz deg gveriļas kara ugunīs. (Sevišķi lielus panākumus pret

zviedriem gūst zemnieku partizāņu vadonis, kāds izbijis Austrijas Habsburgu

armijas virsnieks, kas kara gaitās zaudējis aci, un kuru zemnieki dēvē par

„aklo Valentīnu".) Zviedri mēģina noturēties Kurzemē, apsolīdami brīvību

katram dzimtcilvēkam, kas nogalinās vai nodos zviedriem bruņotu muižnieku,

bet arī šis aicinājums nelīdz — zemniekus pārāk saniknojušas zviedru ka-

reivju varmācības, kuru pastrādātāji nešķiro zemnieku no muižnieku.

Kurzemniekiem ierodas palīgā arī daži pulciņi Prūsijas hercoga ka-

reivju, un zviedri sāk ciest sadursmēs vienu neveiksmi pēc otras. 1659. g.

vasarā viņus izdzen uz īsu brīdi no Jelgavas, kaut gan pēc laiciņa tā atkal

krīt zviedru rokās. Tā paša gada septembrī zviedri zaudē Kuldīgu; gada

beigās viņu garnizoni turās Kurzemē vēl tikai Bauskas un Jelgavas pilīs.
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Galvas pilsētu zviedri ir spiesti atdot leišu un prūšu karaspēkam 1660. g.

janvārī; tikai Bauskas pilī zviedri noturas līdz pašam Olivas mierlīgumam.

Brutāls militārais spēks ir pārvilcis strīpu pāri hercoga politiskajiem

plāniem un līdz ar to apracis arī cerības uz neatkarības iegūšanu. Olivā

sanāk miera kongress, kurā zviedru delegāti prasa Kurzemi. Hercogistes

valdinieks smok zviedru gūstā un līdz ar to cieš arī viņa valsts intereses.

Stāvokli lūko glābt Kurzemes kanclers Felkerzāms, kas neviena neaicināts ie-

rodas Olivā un lieliem pūliņiem piedabon delegātus viņu uzklausīt, nosargā

Kurzemi no palikšanas par Zviedrijas provinci un izgādā saviem valdinie-

kiem brīvību. Kurzeme tomēr zaudē Zviedrijai par labu Roņu salu un arī

savus piederumus iepretim Rīgai, Daugavas kreisajā krastā. Līdz ar to

zviedru varā nāk Lielupes grīva un Rīga, vecā Jelgavas konkurrente var ga-

vilēt, jo Jelgavai, kuru hercogs Jēkabs gribējis padarīt par Austrum-Eiro-

pas tirdzniecības centru, tagad aizkrusto ceļu uz jūru Zviedrijas terri-

torija.
1660. g. vasarā hercogs Jēkabs dodas atpakaļ uz savu zemi; pie robe-

žas viņu sajem ar lielu godu vairāki tūkstoši tā zemnieku. Jelgavā un Bauskā

vēl stāv poļu garnizoni, Kuldīga ir sagrauta drupās, un hercogs beidzot ap-

Jelgavas pils Jēkaba laikā

(Provinces muzejā, Jelgavā)

metas Grobiņā. — Viņa zeme ir izpostīta, muižas un zemnieku mājas nodedzi-

nātas un karš līdz ar sirotājiem un mēri gandrīz iztukšojis zemi no ļaudīm,

flote kritusi zviedru un hollandiešu varā, kolonijas sagrābuši franču pi-

rāti. — Poļi un prūši prasa maksu par kara palīdzību pret zviedriem, bet

hercoga kase ir pilnīgi tukša, un zaudējums, kujus tam nodarījis karš, her-

cogs rēķina uz 6ar pus milj. dālderu. Zemgales eksports, cik nu par to var

būt vēl runa, ir spiests iet caur Rīgu, un zviedri tam uzliek smagas muitas.

Līdz ar Lielupes grīvas zaudēšanu ir kļuvuši neiespējami arī hercoga plāni
ievirzīt ar kanāla palīdzību Lielupi pie Slokas jūrā un padarīt Jelgavu par

pieejamu jūras kuģiem.

(Arī pēc kapa gadiem hercogs neatmet savus kanāļu rakšanas plānus

un 1667. g. uzsāk priekšdarbus Daugavas savienošanai pa Eglones upi un

speciālu kanāli ar Susēju un Lielupi. Līdz ko ir sākušies rakšanas darbi,

Rīgā izceļas pānika: Kurzemes hercogs gribot aizvadīt Daugavu pa jaunu

gultni cauri Zemgalei un Rīga būšot pagalam! Rīdzinieku lūgtais Vidzemes

ģenerālgubernators iesniedz Jēkabam notu, kurā brīdina to „necelties pret
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Dieva gribu, kas esot rādījusi upeni viņu tecēšanas ceļu". Līdzekļu trū-

kuma un zviedru draudu dēļ hercogs pārtrauc rakšanas darbus.)

īsi priekš katastrofas 1658. g. hercogam izdevies iegūt Piltenes apriņķi

ar šī ieguvuma apstiprināšanu no Polijas ķēniņa puses; tas ir vienīgais Jē-
kaba sasniegums, kas, protams, ne tuvu nespēj atsvērt milzīgos zaudē-

jumus.

lekšējā politikā hercogs Jēkabs cenšas vairot savus iejēmumus, dibinā-

dams rūpniecības uzjēmumus un paceldams domeņu zemju ienesību. — Arī

te viņa laikmets sakrīt ar pāreju no naturālās saimniecības uz naudas saim-

niecību. Hercogs dara visu lai paātrinātu šī procesa gaitu. Viņam stājoties-
valsts priekšgalā, hercogistes domeņu zemes atkal iestigušas parādos un dau

dzas muižas ir ieķīlātas. Hercoga saimnieciskās politikas pirmie soļi domāti

parādu dzēšanai un ieķīlāto muižu izpirkšanai. Viņš to dara ar lieliem pa-

nākumiem un pat gūst iespēju piepirkt daudzas muižas klāt. Vajadzīgos lī-

dzekļus viņam dod jauni, no Nīderlandes patapināti lauksaimniecības pajē-

mieni un racionālākas mežu izmantošanas metodes. Gandrīz visos novado»

viņš muižu zemēs paplašina platību un dibina t. s. pusmuižas, kuras apsaim-

nieko vai nu hercoga iecelti pārvaldnieki vai arendātori. Visiem līdzekļiem

Jēkabs cenšas arī sagādāt otrā Livonijas kara gadā bez saimniekiem paliku-

šajām zemnieku mājām jaunus iemītniekus, ierādot zemi bēgļiem no Krie-

vijas, Lietavas un Latgales un dodot kalpiem vajadzīgo inventāru saimnie-

cības uzsākšanai. Muižu saimniecības uzraudzīšanai hercogs ieved ciešu

kontroli, visur rīkodamies pēc principa vairot iejēmumus un sašaurināt izde-

vumus. Viņš sper arī pirmos soļus mežu saudzēšanai Latvijā un 1643. g.

izdod instrukciju par domeņu zemju mežiem, aizliegdams pirmatnējo līdum-

niecību. Hollandieši arī te, tāpat kā tirdzniecībā un kuģu būvniecībā, ir

viņa skolotāji. Labības pieprasījumi Rietum-Eiropas tirgū nemitīgi aug un

rada lauksaimniecībā veselu revolūciju.

Pēc hercoga bilbiotēkas grāmatu saraksta redzam, ka viņš rūpīgi seko-

jis lauksaimniecības attīstībai ārzemēs. Lauksaimniecība kļūst racionālāka,

bet saimnieko joprojām pēc treju lauku sistēmas; tomēr tagad plašāk pie-
lietā mēslošanu, rūpējas par meliorācijas darbiem un piegriež lielāku vērību

lopkopībai. Kviešu lauki sāk plesties plašumā uz rudzu lauku rēķina.
17. g. s. Kurzemes labības eksports sāk strauji celties, bet nevisai plašos

apmēros, jo Livonijas karš un neizdevīgais 1715. g. līgums ar Rīgu liek šķērš-

ļus ceļā izveduma uzplaukumam. Eksports sāk atkal strauji celties pēc

Altmarkas pamiera līguma un arī nākamos gados un 40 gadu sākumā ir jau

divkāršojies, bet drīz pēc tam atkal atslābst, (zviedru-dāņu kara dēļ kuģu
braucieni caur Zundu kļūst visai riskanti). Uzglabājušies dati par atsevišķu
muižu saimniecību liecina, ka ražība Jēkaba laikā jau ir stipri cēlusies un

sasniedz jau 5 graudus (17. g. s. birums ir bijis tikai 2—3 graudi). Cik

vērojams, izvestas gandrīz divas trešdaļas no rudzu ražas, viena trešdaļa auzu

un viena sestdaļa miežu un viss šis kvantums nācis pa lielākai daļai no her-

coga zemnieku nodevām un muižu laukiem. Spriežot pēc muižu saimniecības

grāmatām, jākonstatē, ka domeņu zemju ienesība 50 gados trīskārtojusies.
Tam par iemeslu ir labāka un priekšzīmīgāka zemes apstrādāšana un turēšanās

pie principa gāt pēc inspējas lielāku labības kvantumu eksportam. Lai pa-

plašinātu muižu tīrumu platību, hercogs Jēkabs mēģina dažās muižās pāriet

uz 4 lauku sistēmu: lielu vērību piegriež zemes mēslošanai un sēklai, izrau-

gās tikai labu un tīru labību. Zemniekiem prēmijas maksā par nezālēm,

kūpas tie izlasījuši no saviem rudziem un linsēklām un nezālēm aizaugušu

lauku apsaimniekotājus sodot ar miesas goda. Sēklas rudzus bieži ieved no-
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mus par grāvju rakšanu. Zemākās vietās ierīko t. s. dambju tīrumus (aiz-

sprostojot ūdeņu notekas ceļu, zemākos tīrumus pārvērš par sekliem eze-

riem un tura vairākus gadus zem ūdens, audzējot viņos zivis. Parasti pēc

6 gadiem ūdeni nolaiž un dūņām mēslotais tagad treknais tīrums dod ļoti

bagātu ražu. Tādi dambju tīrumi rīkoti nevien Bauskas, Sesavas, Zaļas

muižas un citos novados, bet arī Kursā, un šie dūņām mēslotie tīrumi devuši

2—3 reizes lielāku ražu nekā parastā saimniekošanā).

Hercogs piegriež lielu vērību arī lopkopības pacelšanai. Lielā muižu,

pļavu un ganību platība dod iespēju turēt daudz govju, aitu un zirgu. No

ārzemēm ieved vaislas ērzeļus un vēršus vietējo sugu uzlabošanai, bet dažās

muižās, (piem. Rucavā) audzē merinosu sugas aitas. Katrā hercoga muižā

tura 100—50 cūkas un hercogs izdod rīkojumus par viņu barošanu.

Sekas ir tās, ka uz ārzemēm sāk izvest lielā daudzumā nevien labību,

bet arī liellopu un cūkgaļu, sviestu, taukus, vilnu un ādas, pēdējās pa daļai

pārstrādā arī hercoga dibinātās fabrikas.

Hercoga vērīgā acs redz un rīko visu. Viņš pavēl audzēt muižās māj-

putnus, lai dabūtu eksportam olas un dūnas, audzē apiņus, dārzājus v. t. t.

Visur vērojama dzīšanās sekmēt dārgāko augu kultūras uz lētāko rēķina.

Tāpēc arī sāk plašos apmēros sēt kviešus, linus, kaņepes un zirņus. Dažās

muižās kviešu lauku platība jau sāk pārsniegt rudzu lauku platību. Linus

pa daļai vērpj un auž klaušinieces {katrai muižai skatoties pēc viņas no-

vada platības ik gadus jānodod 1000 —2000 olektis linu auduma).

Vērojot 17. g. s. muižu datus, redzam, ka zemniekiem uzlikto nodevu

lielums nav bijis visos novados vienāds. Naturāliju nodevas salīdzinot ar

16 g. s., ir stipri cēlušās. Agrāk viņu lielāko daļu sastādīja labības nodevas;

bet tagad zemniekiem jādod arī citi lauksaimniecības ražojumi un piedevām
vēl arī nauda. Viņiem jādod apiņi, medus, kaņepes, lini, bet miežu vietā

linsēklas.
— Eksportam derīgu augu kultūras hercogs mēģina veicināt arī

ar prēmiju sistēmām, tās izmaksādams tiem, kas uzaudzējuši un nodevuši

vairāk linu vai kaņepāju. Zemniekiem aizdotā sēkla tiem rudenī jāatdod

muižai, linsēklās, kaņepēs vai jāatlīdzina ar zināmu skaitu jaunlopu. —

Ap gadsimta vidu šo sīku nodevu skaits jau ir kļuvis tik liels, ka apgrūtina
bilanci ar nebeidzami gariem sarakstiem, 17. g. s. otrās puses sākumā daudzas

sīkās nodevas sāk aizvietot naudas nodevām. Šo pāreju veicina arī naudas

saimniecības uzplaukums un hercogistes paplašinātie izdevumi; Naturāliju
vietā tagad vaku grāmatās redz vilnas, medus, vaska, siena, vistu un naudas

rubrikas. Vēlāk šīs sīkās nodevas aizvieto ar vienu pašu lielāku sumini

L s. vāku naudu. — Vispār zemnieku nastas hercoga Jēkaba laikā vairojas

un tas palielina nevien nodevas, bet arī darba klaušas: klaušiniekus izlietā

muižu paplašināto lauku apstrādāšanai, un nodarbina viņus daudzajos her-

coga rūpniecības uzjēmumos. Jaunas klaušas uzliek arī sievietēm, nodarbi-

not tās pie vērpšanas un aušanas. Vairojas arī zirdzinieku klaušas, jo eks-

portam domātie ražojumi jānogādā pa zemes ceļiem uz Ventspili vai Liepāju.
Lielu skaitu darbinieku nodarbina arī pie cietokšņu nostiprināšanas dar-

biem, pie mežu ciršanas, ogļu dedzināšanas, purvu rūdas rakšanas v. t. t.

17. g. s. valstīm dod lielus iejēmumus muitas. Zviedru cenšanās nostip-
rināties pie visu svarīgāko Baltijas jūras upju grīvām ir pa daļai radīta no

cenšanās dabūt savā varās kontroli par šo zemju eksportu un līdz ar to arī

muitnīcas. Tāpēc arī Gustavs Ādolfs veselus 14 gadus ilgi tura savās

rokās Ventspils, Liepājas, Klaipēdas, Pilavas un Dancīgas muitnīcas, kuru
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iejēmumi tam dod iespēju sekmīgi turpināt karu pret brālēnu Sigismundu,

un sagatavoties kara gājienam Vācijas iekšienē. (No okupēto Prūsijas pil-

sētu muitnīcām zviedri ikgadus esot iejēmuši ap miljonu dālderu. Vents-

pils un Liepājas muitnīcu iejēmumi būs bijuši stipri mazāki, jo caur Prū-

sijas ostām gāja uz ārzemēm viss Polijas eksports un lielākā daļa no Lie-

tavas ārējās tirdzniecības).

Pēc Štumdorfas pamiera Kurzemes muitnīcas Liepājā, Ventspilī cenšas

paturēt savā varā Polijas ķēniņš, un viņas pilnīgi atgūst tikai hercogs Jē-

kabs, kas tūliņ stājas pie muitas sistēmas reorganizācijas un starp Rīgu, kas

joprojām pretendē uz ārējās tirdzniecības monopolu, un Kurzemes hercogu

— sākas muitas karš*), kurā hercogs patura virsroku. Rīdzinieki, kas cen-

tušies galīgi iznīcināt Jelgavas tirdzniecību, ir spiesti piekāpties, jo hercogs

paralizē Lietavas labības eksportu uz Rīgu, kas iet caur Kurzemi.

Laikmets līdz pirmajam ziemeļu karam ir pats laimīgākais un panāku-

miem bagātākais hercoga Jēkaba saimniecības politikas vēsturē. Šai laikā

viņš nevien izpērk ieķīlātās muižas, bet dibina arī uzjēmumus purvu rūdas

izmantošanai, ierīko lielgabalu lietuves, šauteņu darbnīcas, tekstilfabrikas,

uzbūvē vairākus desmitus kara kuģu un daudzus tirdzniecībai domātus bure-

niekus, iegūst kolonijas Āfrikā un Rietum-Indijā.

Viss tas tādā mērā vairo viņa bagātību, ka Kurzemes valdinieku

sāk apskaust kaimiņvalšķu ķēniņi un pats Kārlis Gustavs saka, ka priekš

ķēniņa Jēkabs esot par nabagu, bet priekš hercoga par bagātu. — Kurzemes

uzplaukums turpinās arī pirmajos kara gados, kuros hercogs iegulda lielas

summas nevien koloniju uzjēmumos, bet arī izpērk Pilteni un sāk organizēt

armiju.

Cik liels ir bijis Kurzemes uzplaukums pirms poļu-zviedru kara, tik pat
lieli ir arī karojošo armiju, kā draugu tā arī ienaidnieku nodarītie postī-

jumi. (Vienas pašas Jaunsaules novada zemniekiem poļi atjēmuši gandrīz
visus mājlopus, vairāk kā 300 zirgus un 500 govis un piedevām vēl 5000 pūru

labības). Hercoga lepnā flote krīt zviedru vai hollandiešu rokās (piecu

Ventspilī vien sagūstīto hercoga kuģu kravas vērtība, kas nākusi no Tabago

salas, pārsniedz 100,000 dālderus). Karš sagrauj drupās arī hercoga fabri-

kas; izmantodami viņa nelaimi, hollandieši sagrābj tā kolonijas un hercoga

iejēmumi no viņa muižām ir simtkārtīgi samazinājušies, kad tas atkal at-

griežas no gūsta atpakaļ mājās. —

Viss atkal jāsāk no gala un hercogs to dara ar visu viņa apbrīnojamo

enerģiju. Muižkungiem viņš dod stingru pavēli gādāt, lai visi lauki būtu

apstrādāti; viņš izlietā savus ārzemēs noguldītos kapitālus sēklas labības,

zirgu un govju pirkšanai (prāvu daļu vajadzīgā inventāra viņam aizdod arī

Prūsijas valdinieks). Ventspilī un Liepājā sāk atkal būvēt kuģus un dau-

dzas fabrikas atdzimst no drupām.

Šai atjaunošanas darbā hercogam nākas cīnīties ar gandrīz nepārvara-

mām grūtībām, ar necerēti zemām labības cenām un neražas gadiem. Tītāna

darbā hercogs veic visus kavēkļus, un pēc 10 gadiem zeme jau ir zināmā

mērā atveseļojusies no kara postījumiem; Jēkabam jau atkal ir maza flote,

darbojas daudzi rūpniecības uzjēmumi un hercogs atkal vērš savus skatus

pāri jūrai uz Rietum-Eiropu un eksotiskām zemēm, vērodams apstākļus un

kalkulēdams, kur gūt lielākus iejēmumus.

•) VV. Eckert: Kurland unter dem Einfluss des Merkantilismus. 192 — 214. lp. p.



Rūpniecības uzjēmumi

Stādamies Kurzemes hercogvalsts priekšgalā Jēkabs atrod zemi, kurā

•dominē naturālsaimniecība, gandrīz nav pilsētu, tikpat kā nav tirdzniecības,

par rūpniecību nemaz nerunājot. Apceļodams Rietum-Eiropu, sevišķi

Angliju un Hollandi hercogs ir piesātinājies merkantilisma idejām un turās

pie pārliecības, ka tirdzniecība un rūpniecība ir visas bagātības avots un

nolemj tikt pie tās, palikdams par liela stila rūpnieku un tirgotāju, par

baņķieri un plantātoru vienā personā, un izrāda visās šais nozarēs tik lielas

spējas, ka var mēroties ar pašu Kolberu, lielāko no Ludviga XIV. ministriem.

Viņš jem sev par priekšzīmi Hollandi un tiecas dabūt savā rokā peļņu, ko

tam sola vidutāja loma starp Austrum-Eiropas zemēm un Rietum-Eiropu;

ko nespēj dot mazās Kurzemes līdzekļi, ko hercogs grib sasniegt saviem

rūpniecības, tirdzniecības un koloniju politikas pasākumiem.

Hercoga rūpniecības uzjēmumu var sadalīt trijās grupās; uzjēmumos,
kuru ražojumi domāti hercoga galma un armijas vajadzībām; uzjēmumos,
kas ražo palīglīdzekļus viņa lielo plānu reālizēšanai (te ietilpst kuģu būv-

niecība un fabrikas, kas ražo ieročus un pulveri) un beidzot trešajā grupā,

kurai jāgādā eksporta preces. — Kurzemē jau valdot pirmajiem hercogiem
eksistē vesela rinda uzjēmumu, kas ražo galvenā kārtā galma un muižu va-

jadzībām; te ietilpst zāģētavas, darvas tecinātavas, virvju darbnīcas, ķie-

ģeļnīcas un kaļķu cepļi. — Pie hercogu galma Jelgavā mitinās vesels lērums

amatnieku, kurpnieku, drēbnieku, galdnieku, podnieku, v. t. t.

Jau hercoga Gotarda laikā ar šo rūpniecību nepietiek galma vajadzī-

bām; izzūdot agrāko laiku vienkāršajam dzīves veidam, aug arī importa

priekšmetu (sāls, vīna, audumu un siļķu) patēriņš. Imports vēl palielinās

kāpjot tronī hercogam Jēkabam ar viņa plāniem par rēgulārās armijas di-

bināšanu: karavīriem jāgādā tērpi, ieroči un municija.

Valsts saimniecību nostāda pavisam jaunu uzdevumu priekšā hercoga
uzsāktā kara un tirdzniecības kuģu būve. Hercoga dibinātā Ventspils bū-

vētava līdz viņa nāves gadam ielaiž ūdenī pavisam 123 (44 kara un 79 tirdz-

niecības) kuģus. Kara kuģu apbruņošanai vien ir bijuši vajadzīgi 1414 liel-

gabali (t. i. vairāk kā puse no tā lielgabalu daudzuma, kāds bijis Fīlipa 11.

„neuzvaramai armādai"). Ja pierēķina vēl klāt visu pārējo — mastus, būv-

kokus, kuģu naglas, tauvas, buru audeklu v. t. t., tad kļūst skaidrs, cik pla-
šam ir vajadzējis būt tam rūpniecības un amatniecības uzjēmumu tīklam,
ko hercogs savā valstī dibinājis, jo kuģu būvei vajadzīgās daļas visas ra-

žotas tepat Kurzemē.

Hercoga radītā industrija ir galvenā kārtā kuģu būves un kara mate-
riālu ražošana. Jau kā troņprincis viņš uzbūvē un izrīko Ventspilī 4 kuģus
un tikko ticis valsts priekšgalā, steidz paplašināt būvētavu. Kuģu būvniecī-
bas prasības ir arī radījušas lielāko tiesu pārējo hercoga fabriku; turpat
Ventspilī blakus būvētavai atrodas lielas naglu kaltuves, dreijātavas un

koku zāģētavas (vēja spēks tai laikā izpilda tagadējo tvaika mašīnu un mo-

toru vietu, un dzen lielāko daļu hercoga dibināto fabriku). Kuģu būvēm

vajadzīgo materiālu dod galvenā kārtā Ventspils un Abavas upju meži.

Vajadzīgo darvu dedzina Bārtas, Nīcas, Rucavas, Skrundas, Rendas un Sū-
res mežos; buru audeklu dod Skrundas, Vecsaules un Vircavas lielās austu-

ves; virves gatavo Sūres vītuves, pulveri maļ pulvera dzirnavas Kandavā
■un Skrundā; turpat Skrundā darbojas arī šauteņu fabrika; kuģiem vaja-

65942*
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dzīgās milzu naglas kaļ Baldonē, bet enkurus, lielgabalu lodes, granātas un

pašus lielgabalus darina daudzie vara un dzelzs „āmuri".

Sevišķi lielu vērību hercogs piegriež metālindustrijai; pirmās darb-

nīcas dibinās Ventspilī un domātas kuģu būves vajadzībām; vēlāk metal-

darbnīcu skaits plešas plašumā un izveidojas patstāvīgas nozares; no ār-

zemēm ataicina kalnračus, kuriem uzdod meklēt Kurzemes mežos derīgas

rūdas, sauc lielgabalu lējējus un ieroču meistarus; Baldonē 1650. g. dibinās

liela dzelzs fabrika, kurai drīz seko citas, starp tām Biržos, Engurē un dau-

dzās citās vietās.

Latvju amatnieka darināts XVII. g. s. baznīcas altāris

(Provinces muzejā, Jelgavā)

Turēdamies pie merkantilisma principiem, hercogs mēģina iztikt paša

zemes izejvielām un apstrādā savas fabrikas leimonītu — purvu rūdu, to

pašu, no kuras jau mūsu senči, liekas, gatavojuši savus cirvjus, šķēpus un

zobenus (Somijā vēl priekš 30—40 gadiem no purva rūdas ražoja vairāk

10,000 tonnas dzelzs, bet Baltkrievijā vietējie kalēji arī tagad vēl izlietā

leimonītu savām vajadzībām). Kurzemes purva rūdās dzelzs saturs svār-

stās starp 22—38 proc, un šī rūda ir devusi sevišķi teicamu materiālu

čuguna ražošanai — lodēm, granātām un dažādiem traukiem. Galvenā
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dzelzs fabrika atradusies Engure, bet Jelgava darbojusies tērauda fabrika,

kas pārstrādājusi citu „āmuru" ražoto dzelzi tēraudā.

Kurzemes dzelzs īpašības tomēr piespiež hercogu meklēt rādu arī ār-

zemēs, Zviedrijā un Norvēģijā. 1664. g. viņš dabon no Dānijas ķēniņa

koncesiju — meklēt visā Norvēģijā dzelzs, vara, sudraba, svina un citu me-

tālu rūdas un celt viņu izmantošanai vajadzīgās raktuves un fabrikas. Gadu

vēlāk Oslo tuvumā jau sāk darboties divas dzelzs raktuves, kas pieder

Kurzemes valdiniekam; viņu ražoto rūdu ved uz Ventspili un no turienes

uz dzelzs fabrikām, kas atrodas valsts iekšienē. Starp Norvēģiju un Kur-

zemi nodibinās cieši tirdzniecības sakari un Norvēģijai vajadzīgā labība

šai laikā nāk pa daļai no Kurzemes.

Kapa vajadzībām domātie uzjēmumi dzimst galvenā kārtā ap gadsimta

vidu, kad poļu-zviedru kara draudi kļūst arvienu reālāki un visas kaimiņ-

valstis steidzas bruņoties. Kurzemē šai laikā darbojas 3 pulvera dzir-

navas un Kurzemes pulveri izved pat uz Angliju. Plašos apmēros būvē

arī kapa kuģus un lej kuģu lielgabalus.

Blakus priekšmetiem, kas domāti kuģu būves un kara vajadzībām,

hercoga radītā metalindustrija ražo arī vietējam tirgum vajadzīgo preci,

gādā dzelzi kalējiem un dažādus zemniekiem un amatniekiem vajadzīgos
darba rīkus; Vecmuižā lej zvanus, Baldonē kaļ dzelzs plates, piestas,

katlus, un citus traukus, kurus eksportē arī uz Lietavu un Vidzemi.

Blakus plašai metālrūpniecībai zeļ arī tekstīlindustrija: dibinās 6 vad-

malas fabrikas, ar krāsotavām, veltuvēm un citām palīgdarbnīcām; pašas

lielākās atrodas Emburgā, Mežotnē un Rucavā. Gandrīz visu Kurzemes

vilnu tagad pārstrādā tepat uz vietas cimdos un zeķēs, kurus plašos apmēros

ved uz Lietavas un Polijas tirgiem. Emburgas vadmalu fabrika apgādā

rupjiem, bet stipriem un lētiem audumiem Vidzemi, Krieviju un Lietavu.

Emburgā darbojas arī plašas krāsotavas. Mežotnē turpretim auž audu-

mus no smalkās Spānijas sugas aitu vilnas, ko ieved no Dancigas. (Merino

sugas aitas hercogs mēģina ieaudzēt Rucavā.)

Jēkaba laikā Kurzemē dibinās vesela rinda jaunu amatniecības uzjē-

mumu, kuru vadītāji ir pa lielākai daļai Francijas un Skotijas ēmigranti.
Šie uzjēmumi pirmā kārtā ražo luksus preces un hercogs viņus visādi pro-

težē, gribēdams apturēt naudas aizplūdumu par šīm precēm uz ārzemēm.

Emburgā nodibinās brokataudumu darbnīca un uzjēmurns, kas auž gobe-
lēnus un gatavo tapetes (pēdējās ražo arī Jelgavā). Hercogs grib dibi-

nāt arī zīda rūpniecību, bet no šiem plāniem nekas neiznāk. Tomes muižā

darbojas papīru fabrika, bet Jelgavā un Baldonē stikla fabrikas; Klīves

muižā uzplaukst ziepju vārītava, kas apgādā galmu un dod diezgan prāvu

kvantumu arī vietējam tirgum.

Luksus vajadzībām domātiem uzjemumiem, kas darbojas pa lielākai

daļai ar ārzemju izejvielām, nav lemts pēc pirmā ziemeļu kara atjaunoties.
Visu hercoga d'bināto rūpniecības uzjēmumu skaits sniedzas pie 70.

Prāva daļa no tiem apstrādā mežu dotās izejvielas, piem. darvas un potaša
dedzinātavas un 9 koku zāģētavas. Paši lielākie uzjēmumi tomēr ir kuģu
būvētava Ventspilī, tērauda fabrika Jelgavā, Baldones dzelzs un vara kal-

tuves, dzelzs „āmuri" Biržos un Engurē, kuģu tauvu fabrika Sūrē un

vadmalas fabrikas Emburgā un Mežotnē; prāvs rūpniecības centrs ir arī

Skrunda, kur darbojas šauteņu fabrika, pulvera dzirnavas un buru audekla

austuve. Techniskā ziņā šie uzjēmumi ir priekš tā laika apstākļiem teicami

ierīkoti un viņus vada speciālisti-ārzemnieki; kuģu būvētava atrodas hol-

landiešu pārziņā. Fabrikas pa lielākai daļai dzen ar vēju, un tāpēc viņu
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laiku akti tas parasti deve par „dzirnavam". Dibinās ari dzirnavas šī vārda

tiešā nozīmē, piem. Jelgavas lielās dzirnavas, kuru gaņģus dzen Jēkaba

XVII. g. s. kancele, ko darinājis

latvju amatnieks.

(Provinces muzejā Jelgavā)

kanāļa ūdeņi. Visās hercoga mui-

žās ceļ vējenes, un zemniekiem pie-
kodina malt savu maļamo tikai šais-

dzirnavās. Ventspilī darbojas ar

vēja spēku dzīta koku zāģētava; vē-

ja spēks dzen arī pulvera un papīru

fabriku, vadmalas un audekla au-

stuvju mašīnas. Hercoga rūpnie-

cības uzjēmumi, sevišķi dzelzs un

tērauda fabrikas ir tik teicami no-

stādītas, ka viņām nodod savus pa-

sūtījumus arī Rīgas pilsēta.

Visu šo fabriku un darbnīcu

meistaru lielākā daļa sākumā ir

ārzemnieki: hollandieši, vāci, zvie-

dri, dāņi, franči un norvēģi. Vien-

kāršos strādniekus dod domēņu
muižu saimnieki, jo visās fabrikās

plašos apmēros izlietā klaušinieku

darba spēku. Vēlāk hercogs lūko

sagatavot meistarus arī no latvjiem

un dažos uzjēmumos, piem., Vents-

pils kuģu būvētavā jau samērā

agri darbojas arī latvju tautības

meistari. Hercogs veicina vietējo

amatnieku avansēšanu jo vairāk

tāpēc, ka ārzemnieki viņam ļoti

dārgi izmaksā. Algu meistariem

maksā naudā un naturālijās; par

priekšzīmīgiem ražojumnem, tāpat

kā lauksaimniecībā, izmaksā prēmi-

jas; dažos uzjēmumos meistari sa-

jem arī zināmu procentu no tīras

peļņas.

Arī virvju vītuvēs un vadma-

las un buru audekļa fabrikās sa-

mērā agri hercogs mēģina dot dar-

bu vietējiem latvju un vācu mei-

stariem
.

1658. g. viss kuģu būvēta-

vas meistaru vairums jau ir latvju
tautības.

Veicinādams rūpniecības un

amatniecības uzplaukumu, Jēkabs

vispār ir bijis latvju draugs. Vācu

cunftes atsakās uzjemt savā vidū

latvju meistarus un hercogs dod

atļauju dibināties latvju amatnieku

cunftēm. — Jelgavā dibinās latvju

skroderu un miesnieku cunftes un visai liels ir latvju tautības audēju, pod

nieku, galdnieku un citu amatnieku skaits.
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Klaušinieku darba speķu izlieta nevien fabrikas, bet ari pie izejvielu

— rūdas un koku sagādāšanas darbiem, ogļu dedzināšanas, transporta v. t. t.

Dzelzs „āmuriem" tuvāko novadu zemnieki ir spiesti sūtīt fabrikām nosa-

cītu skaitu klaušinieku. Biržu „āmurā", kas vēl tagad uzglabājis tautas

mutē Dzelznavas nosaukumu, ik dienas strādā 12 zirdzinieku un 12 kāj-

nieku, kurus dod 4 tuvāko novadu zemnieki. Tā kā arī paplašinātie her-

coga muižu lauki prasa viņu apstrādāšanai lielāku skaitu klaušinieku, nekā

agrāk, tad klaušu nastas paliek hercoga zemniekiem visai smagas.

Hercoga radītās rūpniecības ziedu laiki ir 17. g. s. pirmās puses pēdējie

gadi, t. i. pirmā ziemeļu kara priekšvakars, kad konjunktūra ir hercoga

uzjēmumiem ļoti izdevīga. Pēc kara viņš lielāko daļu no tiem atjauno,

sevišķi tos uzjēmumus, kas apstrādā vietējās izejvielas. Tomēr jūtams jau

kapitālu trūkums un tāpēc arī sākumā mēs neredzam tik strauju uzplau-

kumu, kā priekš kara. Tikai gadus 10 pēc kara postījumiem apstākļi sāk

uzlaboties un hercogam atkal izdodas pa daļai iekarot kaimiņzemju tirgus.

Ražoto preču daudzums tomēr sasniedz priekškara apmērus tikai hercoga

mūža beigās. Šīs rūpniecības krizei ir dažādi iemesli: ir sākuši izsīkt purvu

rūdas krājumi un vēl esošie ir sliktas kvalitātes; viņu apstrādāšana prasa

ļoti daudz darba un milzīgu daudzumu malkas. (Fabrikām tuvāko novadu

meži jau izcirsti un ogles un malku nākas vest no liela attāluma). Mūža

beigās hercogs, cerēdams pacelt fabriku ražību, daļu no tām iznomā viņu

inspektoriem.

Lielākos iejēmumus šai posmā hercogam dod vadmalas fabrikas, sevišķi

tās, kas gatavo rupjākos audumus (pēdējo nojēmēja ir galvenā kārtā Lie-

tava); Mežotnes fabrikas ražotie smalkākie audumi nespēj ar ārzemju

preci konkurrēt; vispār hercogs ar savām fabrikām ir aizsteidzies zināmā

mērā tālu priekšā savam laikmetam un viņam jācīnās ar tirgu trūkumu,

jo apkārtējās zemēs gandrīz visur vēl dominē naturālsaimniecība; niknais

kapš ir sitis dziļas rētas tuvējās Lietavas labklājībai, un viņas iedzīvotāju

pirkšanas spējas lielā mērā mazinājušās.

Kurzemes kuģniecība un tirdzniecība

Priekš hercoga Jēkaba laikiem Baltijas zemju ārējā tirdzniecība atro-

das vai vienīgi hollandiešu rokās (ik gadus cauri Zundam brauc vairāk kā

2000 hollandiešu kuģi). 17. g. s. pirmajā pusē sākas visā Eiropā reakcija

pret hollandiešu virskundzību tirdzniecībā un kuģniecībā un visas valstis

lūko atsvabināties no hollandiešu saimnieciskās aizbildniecības. Arī Jēkaba

uzjēmība nozīmē tikai cenšanos tikt laika garam līdz, bet viņa iedzimtās

spējas tam palīdz tālu aizsteigties priekšā citām Baltijas jūras valstīm.

Hercogs Jēkabs lūko pirmā kārtā sasniegt, lai Kurzemes eksports ietu

uz ārzemēm pašu zemes, nevis hollandiešu kuģos: pārvedot Kurzemes

ražojumus uz Eiropas tirgiem un pārdodot tos tieši pirmās rokās, viņš gūst
daudz lielāku peļņu; līdz ar to hercogs, kas ir nevien Kurzemes valdinieks,

bet arī viņas lielākais labības ražotājs, kļūst par savas zemes lielāko

rēderi. Šai ziņā viņam nav jābaidās no pavalstnieku konkurrences, jo

kapitāla trūkums ir nostādījis vietējos tirgotājus atkarībā no ārzemju

eksportieru kreditiem, bet muižnieki cenšas iztikt bez vietējo tirgotāju

starpniecības, stādamies tieši sakaros ar ārzemju firmām, kas sūta uz Kur-

zemi savus kuģus pēc labības, liniem un kaņepājiem.
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Jēkabs ķeras pie kuģu būves tūliņ pēc atgriešanās no ārzemēm, un

viņa pirrhais kuģis dodas jūrā jau 1639. g. Kuģu būvēšana sākumā tomēr

virzās gausi uz priekšu, jo hercogam trūkst līdzekļu; viņš lūko izpalīdzē-

ties ar īrētiem Libekas un Hollandes kuģiem, tos izlietādams savu muižu

ražojumu nogādāšanai ārzemju tirgos. Vēlāk viņam jau dod būvei nepie-

ciešamos līdzekļus domēņu zemju ienesības celšanās
.

18 gadu laikā hercogam izdodas uzbūvēt prāvu floti, 1658. g. viņam
ir 10 kara un 14 tirdzniecības kuģi; līdz viņa mūža galam Kurzemē uzbū-

vēti 44 kara un 79 tirdzniecības kuģi, t. i. kopā pavisam 123 kuģi. Kā

redzam, viņi uzbūvēti 43 gadu laikā un tā tad hercoga flote nebūt nav

bijusi tik liela, kā to mēdz apgalvot daži vēsturnieki; daži kuģi būvēti arī

ārvalstīm, dažus sagrābj juku laikā ārvalšķu kaperi; citi iet bojā vētrās, vai

uzskrien uz sēkļiem; pārdoto vai bojā gājušo kuģu skaits ir 38; tā tad

paša hercoga dienastā vienā un tai pašā laikā varēja atrasties lielākais

daži desmiti kuģu.

Hercoga Jēkaba flote ir tomēr ievērojams varas faktors un stipri vairo

Kurzemes svaru ārējā politikā; ar viņu tā flotes dēļ grib slēgt savienības

līgumus vairākas tā laika lielvalstis.

Daļu no Ventspilī būvētiem kuģiem hercogs pārdod ārvalstīm un tā

tad arī kuģi kļūst Kurzemē par eksporta preci un pie tam tādu, kas dod

ļoti lielu peļņu: klaušinieku darbs hercogam nekā nemaksā, bet kokus,

kaņepājus un darvu dod pašu domēņu meži un muižas. Tādā kārtā neviena

no hollandiešu vai angļu rēderējām nevar ar Jēkabu konkurrēt. 1643. g.

viņš piesolās Ludvigam XIV. būvēt Francijai galēras (airu kuģus) karam

pret Spāniju. Anglijas ķēniņam Kārlim I. Jēkabs pārdod pavisam 6 kara

kuģus. 1665. g. franču sūtnis Kolbera uzdevumā pērk no hercoga vairākus

kuģus un 15 gadus vēlāk hercogs piesolās Francijai atkal uzbūvēt dažus

kuģus. lespējams, ka šai starplaikā Ventspils kuģu būvētava ir atkal

kaut ko ražojusi priekš Francijas.
Ik gadus cauri Zundam uz Rietum-Eiropu brauc ap 12—14 kuģu zem

Kurzemes flāgas (sarkana ar melnu vēzi vidū). Hollandiešu monopols Kur-

zemes satiksmē ar Rietum-Eiropu ir lauzts un vairāk kā ceturto daļu Kur-

zemes eksporta, galvenā kārtā domēņu zemju ražojumus, tagad ved uz

rietumu tirgiem hercoga kuģi. Muižnieku zemju produktus joprojām ved

hollandieši.

Ticis pie saviem kuģiem, hercogs var paturēt frakšu naudu, ko hol-

landieši ir līdz šim jēmuši pēc sava prāta; hercoga kasē paliek arī vidutāja

peļņa: ar lepnumu hercogs kādā rakstā saka, ka viņa paša kuģi tagad

vedot uz gandrīz visām pasaules malām tā provinču ražojumus. Hercoga

kuģu skaits samērā ar Kurzemes eksportu ir tik liels, ka kuģiem atliek

diezgan laika pārvadāt arī citu Baltijas jūras zemju preces, un ir ziņas,

ka hercoga kuģi atradušies kādu laiku attālāku valšķu, piem. Venēcijas

firmu dienastā.

Uzbūvējis floti, hercogs tiecas stāties tiešos tirdzniecības sakaros arī

ar citām valstīm, savu pirmo tirdzniecības līgumu tas slēdz ar Franciju
1643. g. (Hercoga sūtnis tai pašā laikā apceļo Francijas ostas un vīna un

sāls producēšanas rajonus, jo hercogs tam uzdevis ievadīt sarunas par muižu

pirkšanu minētajos novados. Acīmredzot hercogs gribējis gūt Francijā

zemi, kurā varētu ražot vīnu un dabūt sāli Kurzemes vajadzībām pietiekoši

lielā daudzumā: vīns un sāls toreiz bija galvenās preces, ko Francija deva

Kurzemei pret viņas kuģiem un dažiem lauksaimniecības ražojumiem. No

muižu pirkšanas nekas neiznāk un Francija nevar naudas 'trūkuma dēļ



665

pirkt Jēkaba kuģus). Tirdzniecības līgumā nosacīts, ka hercogam ir tie-

sības Francijā tirgoties, pirkt muižas un maksāt tikpat lielus nodokļus un

muitas, kā Francijas pavalstniekiem. Francija savukārt dabon tiesības

līgt Kurzemē kara algotņus; abu valšķu pavalstniekiem ir garantētas līdzī-

gas priekšrocības tirdzniecībā. Abas valstis, kā redzam, ar šo līgumu
cenšas atsvabināties no hollandiešu starpniecības. Lielāku praktisku pa-

nākumu šim tirdzniecības līgumam šķiet nav bijis; vēlāk tirdzniecība starp

Kurzemi un Franciju kļūst ļoti dzīva (sevišķi angļu un hollandiešu jūras

karu gados).
Noslēdzis līgumu ar Franciju, hercogs mēģina stāties sakaros ar Dien-

vid-Eiropas valstīm; viņa kuģi apmeklē Lisabonu un Siciliju, un ved Vene-

cijas preces uz rietumiem.

1656. g. Kurzeme noslēdz tirdz-

niecības līgumu ar Spāniju un

dabon tiesības brīvi kuģot un

tirgoties visās Spānijas provin-

cēs. Tirdzniecības sakari starp

Kurzemi un Spāniju tomēr ir

m paliek niecīgi.
Pēc Nīderlandes un Franci-

jas trešo vietu Kurzemes ārējā

tirdzniecībā iejem Dānija, se-

višķi Dānijai pakļautā Norvēģi-

ja, no kuras ved uz Kurzemi

plašos apmēros dzelzs rūdu

Hercogs iegūst no Dānijas ķē-

niņa uz 12 g. tiesības braukt ik

gadus ar 3 kuģiem uz Islandi un

izvest no turienes zivis, gaļu,
ādas, vilnu un citas preces.

Hercogam izdodas atsvabi-

nāties no hollandiešu starpniecī-
bas tirdzniecībā un kuģniecībā,
bet Nīderlandes pilsētas jopro-

jām paliek viņa muižu ražojumu
labākās nojēmējas. Amsterda-

ma spēlē 17. g. s. Rietum-Eiropā
apmēram to pašu lomu, ko

19. g. s. Londona, un arī daļa
Kurzemes preču joprojām aiz-

XVII. g. s. kuģis

plūst pasaules tirgū no Amsterdamas ar hollandiešu starpniecību.
Kurzemes importā svarīgu lomu spēlē sāls, siļķes, vīns, vilnas un zīda

audumi, koloniju preces un metāli, pret kuriem Kurzeme dod savus ražo-

jumus — labību, linsēklas, linus, kaņepājus, kokus, darvu un potašu, ap-

mainīdama tos pret minētām ārzemju precēm vai nu Amsterdamā, vai

arī stādamās tiešos sakaros ar minēto importa preču ražotājiem. Sāls uz

Latviju 17. g. s., tāpat kā ordeņa laikā, nāk galvenā kārtā no Rietum-

Francijas, pa daļai arī no Portugāles, Spānijas vai Sicīlijas. No minētām

zemēm nāk arī otrā Dienvid-Eiropas eksporta prece — vīns. No Hollandes,
Norvēģijas, Skotijas un Anglijas izved uz Austrum-Eiropu un arī Kurzemi

siļķes. Koloniju preču, vilnas un zīda audumu importā rosīgi konkurrē
savā starpā angļi un hollandieši. Tāpēc arī hercogs savā tirdzniecības
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līgumu politikā un koncesiju meklējumos lūko gūt atbasta punktus trijos

minētos saimniecības apgabalos: Francijā viņš grib pirkt zemes īpašumus,

lai varētu no tiem vest uz Kurzemi sāli un vīnus, tāpat kā no savām

Kurzemes muižām viņš izved lauksaimniecības un mežkopības produktus

uz Rietum-Eiropu. No Dānijas dabūtās tirdzniecības privilēģijas dod viņam

iespēju vest Islandes siļķes uz Kurzemi un līdz ar to arī uz Lietavas un

Krievijas tirgiem paša kuģos, bet Norvēģijā iegūtās kalnraktuves apgādā

hercoga fabrikas ar teicamu rūdu. Ziemeļu virzienā Jēkaba kuģi aizsniedz

Bergenu; uz Rietum-Franciju un Siciliju kurzemnieki brauc pēc sāls; her-

cogs dabon no Dānijas vēl trešo privilēģiju — atbalsta punktu Flekerē

salā, mēģina laimi okeāna zvejniecībā un viņš līgst savā dienastā valzivju

mediniekus.

Sākumā tomēr rietumu preču lielākā daļa joprojām nāk uz Kurzemi ne-

vis tieši no viņu producētāju zemēm, bet no Amsterdamas. Nodibināt ciešus

sakarus ar vīna, sāls, zivju un rūdas zemēm Rietum-Eiropā, hercogam izdodas

tikai viņa valdīšanas laika otrā posmā. Hollandieši protams mēģina ap-

karot Jēkaba centienus pēc saimnieciskas neatkarības, lūko nosist frakšu

cenas un ruinēt viņa. rēderēju. Viņi joprojām ir Kurzemes darvas, piķa,

linu un kaņepāju galvenie nojēmēji. Hercogs meklē jaunus tirgus un atrod

tos Anglijā, sākdams eksportēt uz Angliju linus un kaņepājus, bet uz

Franciju linsēklas, kviešus un auzas. Liels daudzums no Kurzemes labības

eksporta iet, sākot ar 1660. g., uz ziemeļrietumu Vācijas ostām. Vairojo-

ties eksportam uz šīm zemēm, sāk mazināties arī Kurzemes preču ieplūdums
llollandes tirgū; līdz ar to mazinās Jēkaba valsts saimnieciskā atkarība no

hollandiešiem: priekš 1660. gada gandrīz divas trešdaļas Kurzemes kuģu brauc

uz Hollandes ostām, bet Jēkaba mūža beigās vairs tikai trešdaļa. Audumu,

zīda un koloniju preču tirdzniecībā Nīderlande joprojām spēlē valdošo

lomu, turpretim sāli, siļķes un zivis kurzemnieki jau gūst tieši no pir-

mām rokām.

Hollandiešu saimnieciskās aizbildniecības laušana un tiešu sakaru nodi-

bināšana ar Rietum-Eiropas zemēm ir Jēkaba tirdzniecības un kuģniecības

politikas rezultāts. Viņa plāni tomēr sniedzas daudz tālāk par sasniegto:
hercogs grib izmantot savas zemes izdevīgo stāvokli pie jūras un padarīt
visu Lietavu un Maskaviju par Kurzemes „hinterlandi", viņš grib galīgi
izkonkurrēt hollandiešus no Baltijas jūras, uzjemties vidutāja lomu starp

Rietum-Eiropu un Krieviju un stāties sakaros ar toreizējo zīda zemi Persiju.
Šos plānus zināmā mērā atbalsta arī Maskavija, kurai Zviedrija atjēmusi

izeju uz Baltijas jūru. Persija toreiz spēlē svarīgu lomu pasaules tirgū
kā zīda producētāja, bet Kurzemi interesē arī persiešu pieprasījumi pēc
dzintara. 1646. g. hercogs sūta uz Maskavu sūtni ar uzdevumu panākt
tiesības brīvi tirgoties Maskavijā un Persijā. Sūtnim jāpanāk atļauja ik

gadus sūtīt piecus vai vairāk kuģus uz Archangelsku; reizē viņam jāvāc

ziņas par Krievijas ceļiem, Volgas kuģniecības apstākļiem un par „ceļu no

Krievijas caur Kaspijas jūru uz Persijas ķēniņvalsti". Sūtniecība tomēr

atgriežas mājā pat neredzējusi Maskavu. Divus gadus vēlāk hercogs atkal

atjauno mēģinājumus stāties sakaros ar austrumiem; tagad viņa nolūks

ir novadīt Persijas zīda eksportu caur Maskavu tieši uz Kurzemi. Kazaku

dumpju dēļ ceļš zīda tirdzniecībai caur Ukraini uz Dancigu ir aizspro-
stots cieti, un bez jūras ceļa apkārt Āfrikai palicis vēl brīvs tikai otrs

sauszemes ceļš, cauri Maskavijai. Hercoga plāniem, padarīt Kurzemi par

Persijas zīda tranzitzemi, ir labas izredzes, jo cars Aleksejs apsolās at-

brīvot zīda tranzitu no visām muitām. Zīda nojēmēji no hercoga rokām
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būtu galvenā kārtā Dancigas tirgotāji, bet hercogs tiem uzstāda visai ne-

izdevīgus maksāšanas noteikumus, jo cars solās laist cauri bez muitas

tikai nelielu zīda daudzumu un tā tūlītējai samaksai hercogam ir vajadzīga

nauda; viņš nespēj dancigiešus kreditēt, sarunas velkas līdz pat pirmajam

ziemeļu karam un vēlāk nav vairs atjaunotas. Nekas neiznāk arī no

hercoga plāniem par
tirdzniecību ar Krieviju, kaut gan viņš ļauj krievu

tirgotājiem brīvu ceļu un ļauj bez muitas tirgoties arī pašā Kurzemē. Slik-

tie satiksmes ceļi un ilgie poļu-zviedru kari neļauj reālizēties hercoga

lielajiem plāniem par Kurzemi kā vidutāju austrumu un rietumu zemju

tirdzniecībā. Toties Kurzemei uz kādu laiku izdodas gandrīz pilnīgi sa-

grābt savās rokās koloniju preču tirdzniecības monopolu Austrum-Eiropā

un iekarot saviem audumiem un metālrūpniecības ražojumiem stipras pozi-

cijas Lietavas un Latgales tirgos; tirdzniecības sakari starp šīm zemēm un

Kurzemi ir visai dzīvi un caur Kurzemes ostām iet uz Rietum-Eiropu prāva

tiesa viņas ražojumu. Liepāja un Ventspils līdz ar to ir svarīgas ostas

priekš Latgales un Zemaites.

Pats hercogs pārzin un rīko visus savus daudzos uzjēmumus. Viņš
strādā no agra rīta līdz vēlam vakaram, raksta vēstules aģentiem ārzemēs,

pārbauda piedāvāto preču un paša fabriku ražoto mantu paraugus, in-

spicē rūpniecības uzjēmumus, piejem ārzemju pārstāvjus, kontrolē atse-

višķu muižu saimniecības pārskatus un nepiekusis strādā pie jauniem plā-
niem un jaunu uzjēmumu projektiem. Viņš personīgi pazīst visu savu kuģu

kapteiņus, fabriku meistarus un vecākos strādniekus. Fabriku kontrole

notiek vairākas reizes gadā un hercogs pats personīgi skata cauri kuģu atve-

sto preču sarakstus. Tikai pēc tam, kad hercogs ir pārbaudījis fabrikātu

kvalitāti un nosacījis cenas, viņus drīkst laist tirgū.

Visos galvenajos Rietum-Eiropas tirdzniecības centros — Amsterdamā,

Kopenhāgenā, Libekā, Londonā, Hamburgā, Parīzē un Nantē — uzturās

hercoga aģenti, kas viņu rēgulāri un plaši informē par vietējo tirgu ap-

stākļiem un preču cenām, un arī par politiku. Liepājā un Ventspilī atro-

das plašas noliktavas un preču nami, kas der eksporta un importa preču

uzglabāšanai, līdz tam laikam, kamēr viņas transportēs zemes iekšienē vai

ieradīsies kuģi, lai vestu Kurzemes ražojumus uz ārzemēm. Blakus abām

minētajām ostu pilsētām svarīgu lomu Kurzemes tirdzniecībā spēlē arī Jel-

gava, kurā saplūst hercoga muižu ražojumi un zemnieku nodevas no Zem-

gales un Sēlijas, vietējo fabriku ražojumi un daļa no Latgales un Zemaites

eksportprecēm, kuras vēlāk pa zemes ceļiem nogādā uz ostas pilsētām.

Gfūtāki transportējamās preces, kā kokus, dzelzi un pa daļai arī linus

un kaņepājus, eksportē no Jelgavas uz Rietum-Eiropas tirgiem caur Rīgu.

No visa Kurzemes eksporta hercogam pieder ap 40 proc. labības un lin-

sēklu, trešā daļa linu, ādu un koku, un gandrīz visi 100 proc. rūpniecības

ražojumu. Jemot vērā, ka Ventspils un Liepāja bija pa daļai arī Latgales

nn Lietavas eksportostas, jāpiejem, ka hercogam piederējusi lielākā daļa

pašas Kurzemes preču, kas izvestas caur viņas ostu pilsētām.

Zināmu lomu kā punkti, kas arī atrodas tirdzniecības sakaros ar ār-

zemēm, spēlē arī Sakasleja, Engure, Kauguri, Ragciems, Roja un Irbe; visos

šais punktos atrodas noliktavas, kuros pa ziemas ceļiem saved eksport-

preces, lai tās vēlāk pavasarī sūtītu kuģos uz ārzemi.

Jēkaba laikā zeļ un plaukst Kurzemes pilsētas. Jelgavai 17. g. s.

70. gados jau ir bijis ap 5000 iedzīvotāju un Liepājai ar Ventspili katrai

pa 2000, — priekš tiem laikiem visai lieli skaitļi. Hercoga plāni par
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Ventas upes pārvēršanu par kuģu ceļu līdz pašām Lietavas robežām un

par lielas mākslīgas ostas izbūvi Liepājā, ir palikuši neizvesti. Kuģu kustī-

ba šais ostās tomēr ir visai liela un tās ik gadus apmeklē 10 reizes lielāks

kuģu skaits, nekā 17. g. s. sākumā.

Koloniju polītika

16. g. s. beigās Eiropas jūrām rodas jauni valdinieki. Tie ir hollan-

dieši, kas ziemeļos sagrābj Hanzas mantojumu, bet dienvidos konkurrē ārā

spāņus un portugāļus. Viņiem uz pēdām tiecas sekot angļi un franči, tīko-

dami arī sev ~izcīnīt vietiņu zem saules". 17. g. s. visās jūrās dun kauju

un koloniju karu troksnis un uz dzīvību un nāvi cīnās savā starpā por-

tugāļi, spāņi, hollandieši, angļi un franči.

Šai laikā, kad grimst vecās koloniju valstis un dzimst jaunas, arī ma-

zākās, bet enerģisku un uzjēmīgu valdinieku vadītās valstis var uz laiku

iegūt svarīgu lomu koloniju politikā. Par koloniju valstīm uz laiku kļūst
nevien Dānija ar Zviedriju, bet arī Brandenburga un Kurzeme.

Koloniju politika ir merkantilisma politikas nešķirama sastāvdaļa. Pēc

merkantīlistu pārliecības, tikai ārējā tirdzniecība var vairot to tautu na-

cionālo bagātību, kurām nav ne zelta ne sudraba raktuvju. Koloniju pre-

cēm toreiz ir visai augstas cenas un tādēļ dabīgi, ka Eiropas valstis viena

pēc otras cenšas tikt pie kolonijām. Koloniju zemēs Eiropas tautas cer

raust tās bagātības, kuras spāņiem dod sudraba raktuves Jaunajā pasaulē.
Šo ceļu mēģina staigāt hercogs Jēkabs: koloniju precēm jātop ra-

žotām pašas Kurzemes kolonijās, lai vidutāju peļņa nenāktu ārzemnieku

rokās. Visur viņš ir centies atsvabināties no starpniekiem, un šai nolūkā

slēdzis tirdzniecības līgumus ar Franciju, guvis koncesijas Norvēģijā un

Islandes tirdzniecības privilēģiju, lai varētu gūt rūdu paša raktuvēs un

sūtīt paša kuģus uz siļķu zveju ziemeļu ūdeņos; bet Emburgas un Mežotnes

manufaktūras viņam dod iespēju iztikt bez audumu ievešanas no ārzemēm.

Arī dārgajām garšvielām, par kurām hollandieši līdz šim jēmuši smagu

naudu, turpmāk jānāk uz Kurzemi un no viņas pašas kolonijām.

Hercoga koloniju politikā zināmu lomu spēlē arī psīcholoģiskas dabas

motīvi: Eiropas tā laika sabiedrība redz, ka visas valstis, kuras stājušās

tiešos sakaros ar aizjūras zemēm, kā piem., Spānija, Portugāle, Hollande

un Anglija, ir kļuvušas neticami ātri bagātas un līdz ar bagātību ir vai-

rojusies arī viņu militārā vara. Kolonijas sāk identificēties ar valsts bagā-

tības un stipruma jēdzieniem. Hercogs cer gūt kolonijās tās bagātības, kuras

viņam nespēj dot mazā un saimnieciskā ziņā diezgan nabagā Kurzeme.

Viņš grib padarīt Jelgavu par centru, kurā koncentrētos visas Ziemeļaustrumu

Eiropas tirdzniecība koloniju ražojumiem, grib savienot Lielupi pie Slokas

vai caur Kauguru (Kanieru) ezeru ar jūru un pārvērst savu Jelgavu par

pilsētu, pie kuras varētu piebraukt arī jūras kuģi.

17. g. s. koloniju uzjēmumos privātai uzjēmībai un iniciatīvei ir lie-

lāka loma nekā pašu valšķu valdībām. Anglijas un Nīderlandes koloniju

impēriju pamatus liek privātas akcionāru sabiedrības, kurām valdība pie-

šķir plašas privilēģijas un neaprobežotas tiesības saimniekot eksotisko jūru

ūdeņos, tiesības vest karus, slēgt līgumus, un rīkoties kā jau organizācijām ar

gandrīz neaprobežotu varu. Ziemeļ-Eiropas valstīs ir maz pilsētu un maz

privātkapitāla, un tāpēc koloniju dibināšanas iniciatīve te atrodas valdības
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rokās, piem. Dānijā, Zviedrijā, Brandenburgā un sevišķi Kurzemē. Pirmās

trīs minētās valstis savas koloniju politikas praksē seko Hollandes un Ang-

lijas paraugiem un lūko iet to pašu tirdzniecības kompāniju ceļu. Vienīgi

un tikai hercogs Jēkabs patura savās rokās nevien pašu koloniju dibi-

nāšanas iniciatīvi un saimniecisko izmantošanu. Viņa kolonijām, pēc tā

plāniem, jābūt tādam pašam Ketleru ģints piederumam, kā viņas Kurzemes

domēņu muižām.

Jau 1649. g. hercogs sāk prātot par kuģu sūtīšanu uz Indiju; gadu
vēlāk viņš liek savam aģentam Amsterdamā ievadīt sarunas par fiktīvas

kompānijas dibināšanu tirdzniecībai ar Gvineju un saistīt šai kompānijā arī

hollandiešu tirgotājus, lai izvairītos no šķēršļiem, kurus citādi varētu likt

hercoga koloniju plāniem ceļā varenās hollandiešu kompānijas. No šiem

plāniem tomēr nekas neiznāk un hercogs nolemj rīkoties pats uz savu roku.

1651. g. Ventspilī izrīko pirmo hercoga kuģi („Walfisch") ar 20 lielgaba-
liem un vajadzīgiem pārtikas krājumiem ekspedīcijai uz Gvineju. Kapteiņa
Mollina vadībā kuģis dodas ceļā un 21. oktobrī kurzemnieku ekspedīcija
aizsniedz Gambijas upes grīvu Augš-Gvinejā (tagad Anglijas piederums),

Hercoga aģenti tūliņ ievada sarunas ar nēģeru virsaišiem un no Kumbo

valsts ķēniņa nopērk sv. Andrēja salu, kas atrodas 17 klm. dziļi zemes

iekšienē, upes vidū. Tai pašā laikā Kurzeme iegūst arī Džillifri novadu,

iepretim Andreja salai, upes ziemeļu krastā, un Baijonas novadu pie Gam-

bijas grīvas. Vēlāk hercogs iegūst no Kasanas nēģeru valsts ķēniņa jaunu
novadu, gandrīz 100 klm. no jūras, cerēdams to izlietāt kā atbalsta punktu
tirdzniecības operācijām Gvinejas iekšienē, kas toreiz bijusi visai bagāta
zelta smiltīm.

1652. g. sākumā Gambijas grīvā ierodas otrs hercoga kuģis; martā

abi kuģi pošas atpakaļ un jūlijā laimīgi aizsniedz Ventspili.
Minēto atbalsta punktu iegūšana pie Gambijas upes nenozīmē kolo-

nijas dibināšanu šī vārda tagad parastajā nozīmē: nodibinās nevis Kur-

zemes politiskā un militārā vara pār Gambijas upes baseinu, bet ir tikai

•dibināti šīs upes lejtekā vairāki nostiprināti atbalsta punkti maiņas tirdz-

niecībai ar vietējiem nēģeriem. Pats svarīgākais no šiem punktiem atrodas

■uz Andrēja salas, kur uzcelts akmens forts ar 4 bastioniem. Šai fortā atro-

das garnizons un pastāvīgi uzturās kolonijas gubernātors; turpat ceļ arī

noliktavas, iedzimto barakas, kazarmas kareivjiem, ierēdņu un aģentu na-

mus, un baznīcu, kurai blakām ierīko arī kapsētu (sk. Anr\ēja salas plānus).
Forta garnizons liekas ir pārsniedzis 100 kareivjus, tā iad bijis ievērojami

lielāks, nekā tais fdrtos, ko dibinājušas ap to pašu la!.cu Gvinejas piekrastē
Rietum-Eiropas valšķu kompānijas.

Jau dažus mēnešus pēc Gambijas kolonijas dibināšanas pār viņu nāk

smagu satricinājumu periods. Gambijas upes grīvā iebrauc Pfalcas princis

Ruprechts, kas uzstājas kā angļu revolūcionāru pretinieks un aplaupa

Anglijas republikas un Spānijas kuģus. Viņš pastāsta kolonijas gubernā-

toram, majoram Fokam, ka Gvinejas augštekas baseinā atrodoties bagātīgi

zelta lauki. To pašu viņš paziņo arī hercogam: lai nekavējoties, jo citādi

zelta bagātības dabūšot savā varā angļi.
Slavenā pīrāta un Anglijas republikas ienaidnieka viesošanās Gambijā

draud Kurzemei ar lielām nepatikšanām, jo hercogs Jēkabs grib dzīvot

draudzībā ar Kromvelu, tāpat kā ir pratis sadzīvot ar Kārli I. Lieta kļūst

vēl ļaunāka aiz kāda kurzemnieku kapteiņa vainas, kas atklāti pārgājis

pfalcgrāfa dienastā. Uz angļu represijām nav ilgi jāgaida un angļi tā

paša gada rudenī sekvestrē vairākus hercoga kuģus, piedevām aizrādīdami,
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ka hercogs vēl nesen atbalstījis Kārli L, viņa cīņā pret parlamentu. Kon-

flikts ar Angliju draud iznīcināt visus hercoga koloniju un kommerciālos

plānus un spiež to pēc iespējas ātrāk meklēt saprašanās ceļu ar republiku,

kas beidzot arī izdodas. Vēl lielākas briesmas draud Gambijas kolonijai

no hollandiešu kompānijas puses, kuras uzskata Gvineju par savu piede-

rumu un negrib atļaut citu nāciju kuģiem parādīties Āfrikas piekrastē. Her-

cogs mēģina sūdzēties pie Nīderlandes fēderācijas valdības, bet sūdzībām

nav panākumu. Patlaban plosās starp Angliju un Nīderlandi pirmais jūras

karš, un hercogs cenšas par katru cenu panākt viņa neutrālitātes atzīšanu.

1653. g. viņš tiešām noslēdz ar fēderāciju neutrālitātes līgumu un gadu vēlāk

arī ar Kromvela vadīto Angliju. Turpmākajos gados hercogs vispār mē-

ģina atbalstīties uz Angliju, jo hollandieši viņiem šķiet bīstamāki preti-

nieki. Kromvela un hercoga starpā nodibinās draudzīgas attiecības un

1657. g. Jēkabs slēdz ar Angliju Kurzemei visai izdevīgu tirdzniecības līgu-

mu (oriģināls glabājas provinces muzejā Jelgavā). Tāpēc arī no 1654. līdz

1658. g. hercogs ir, atbalstīdamies uz Anglijas republikas draudzību, savu

koloniju kungs, un viņa prieku par

jauniegūtajām zemēm sarūgtina ti-

kai neveiksme koloniju pārvald-

nieku izvēlē: gribot negribot her-

cogs ir spiests jemt dienastā ārzem-

niekus, jo viņa paša ļaudīm trūkst

vajadzīgo piedzīvojumu; kā par

nelaimi visi ārzemnieki izrādās

blēži, kas nelietīgi valkā hercoga

uzticību, izšķiež viņiem uzticēto

naudu un zog cik spēdami. Tūliņ

pēc Gambijas kolonijas dibināša-

nas (1652. g. rudenī) hercogs sūta

ar trim kuģiem un ārkārtējām piln-

varām uz Gambiju hollandieti Jē-
kabu dc Mulēnu, bet tas, vēl neiz-

braucis no Baltijas jūras ūdeņiem,

pagūst saķildoties ar kommandu

un virsniekiem, un hercogam pie-

nāk ziņas, ka viņa uzticības

Hercoga Jēkaba dukāts ar viņa attēlu

(Provinces muzejā, Jelgavā)

vīrs ir krāpnieks un piedzīvojumu meklētājs, kas mērdē kuģa ļaudis badā,

žūpo dienām un naktīm un lai tiktu pie šņabja, ir sācis Kopenhāgenā iz-

pārdot kuģa kravu, kas domāta Gambijai. Mulēnu apcietina, bet viņa kuģi

griežas atpakaļ uz Kurzemi. Jauna ekspedīcija uz Gambiju dodas 1653. g.

pavasarī, leitnanta Trotas vadībā; par kolonijas otro gubernātoru hercogs

ieceļ dāņu pulkvedi Zeicu, kas 1654. g. aprilī ar 4 kuģiem aizsniedz Gam-

biju; arī Zeics neizrādās labāks par Mulēnu un hercogs cerētās peļņas

vietā cieš tikai zaudējumus. Viņš paliek uzmanīgāks savu ierēdņu izvēlē

un uztic kolonijas pārvaldīšanu speciālai kollēģijai, pēc hollandiešu pa-

rauga. Blakus gubernātoram darbojas kommercijas direktori ar līdzīgām

pilnvarām viņu darbības apjomā. Jaunieceltais Gambijas gubernātors kap-
teinis Štīls ir godīgs vīrs un kolonijas sāk plaukt acīmredzot. Atsevišķas
tirdzniecības nozares un faktorijas pārzin speciāli kommisāri, kuriem ik

gadus jāsūta uz Jelgavu norēķini par viņu vestām maiņas tirdzniecības ope-

rācijām. Privāti tirgotāji var tirgoties tikai zem šo ierēdņu kontroles, un

komisāriem rēgulāri jāinformē hercogs par preču cenām, un kādas mantas
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patlaban vairāk pieprasa apkaimes nēģeru ciltis. Viss uz Gambiju ekspor-
tēto preču vairums ir — sāls, dzelzs ražojumi un degvīns, tālāk nāk linu

audumi, gatavi apģērbi, vadmala, zelta un sudraba brokātaudumi, zīda len-

tas, zīda un vilnas zeķes un tepiķi, viss pēc iespējas spilgtās krāsās. Bla-

kus Kurzemē austiem linu audumiem un vadmalai, ko ražo Zemgales manu-

faktūras, uz Gambiju ved arī Polijas un Silēzijas audeklus un Kurzemes

dzintaru, hercoga fabrikās ražotās dzelzs, vara un misiņa preces, gredzenus,

metāla podus, katlus, nažus v. t. t. Dzelzi Gambijā parasti lietā arī naudas

vietā un to labprāt jem preti katrs nēģeris. leved diezgan plašos apmēros

arī māla un stikla traukus, stikla pērles, pudeles un taml. sīkas mantas.

No Gambijas eksportē zeltu, vaskus, ādas, piparus un t. s. «paradīzes

graudiņus", kurus lietā piparu vietā, palmu ejju un palmu augļus. Sajēmis

no pfalcgrāfa Ruprechta ziņu, ka Gambijas augštekā atrodoties zelta lauki,

hercogs sūta kopā ar Mulēnu uz Āfriku norvēģu kalnračus, bet tie atstāj

kuģus jau Kopenhāgenā, jo Mulēns nožūpojis viņu algu. Par tālākiem pašu

kurzemnieku izdarītiem zelta meklējumiem pašā Gambijā mums nav ziņu,

kaut gan zelts tomēr ir nācis no Āfrikas uz Kurzemi; jādomā, viņš iegūts

maiņas tirdzniecības ceļā. Visai svarīgs Gambijas kolonijas eksporta priekš-

mets ir ziloņkauls. Garšvielas izved tikai niecīgā daudzumā, galvenā kārtā

jau minētos „paradīzes graudiņus". Ir ziņas, ka hercogs mēģinājis dabūt

zem sava iespaida visu Gambijas baseinu.

Gvinejas piekrastē šai laikā ir atbalsta punkti vai visu Rietum-Eiropas
valšķu tirdzniecības kompānijām, kuras ved savā starpā niknus karus;

viņām pa starpu maisās pārdroši kapteiņi, lūkodami tirgoties ar nēģeriem
uz savu roku un gūdami milzīgu peļņu, kaut gan katra kompānija cenšas

stingri norobežot no konkurrences savu iespaidu sfairas apgabalu.

Hercogs šai laikā ir nodarbojies arī ar plāniem par Klusā okeāna

zemju kolonizēšanu. Tikko ir uzietas daudzas Polinēzijas un Melanēzijas
salas, Jaun-Zēlande un Tasmanija, un hollandiešiem jau ir zināmas Austrā-

lijas kontinenta ziemeļu piekrastes kontūras, 1651. g. hercogs liek priekšā
pāvestam Innocentam X. kopīgi izvest galā lielu plānu „Dievam par godu,

sv. katoļu baznīcas draudzei par vairošanu un pāvestam par nemirstīgu

slavu". Sarunas atbalsta Viļņas bīskaps un pāvesta legāts Polockā un her-

cogam izdodas tā iejūsmināt katoļu prelātus, ka tie ir ar mieru skatīties

caur pirkstiem uz hercoga piederību pie Lutera ticības. Kādā pāvesta legū-

tam Goreckim 1654. g. adresētā rakstā hercogs plaši izklāsta savus gran-

diozos nodomus: viņš grib izrīkot 40 kuģu lielu floti un 24,000 vīrus, un

sūtīt uz Terra Australis un okupēt arī vēl citas zemes, kuras pāvests pēc

tam jemtu zem sava protektorāta; iekaroto un jaunatrasto zemju iedzīvotā-

jiem ticības lietās jāatrodas zem pāvesta virskundzības. Kā atlīdzību par

kuģu un ekspedīcijas korpusa izrīkošanu, hercogs prasa 3—4 milj. dālderu

un tirdzniecības monopolu kopīgi iekarotās zemēs. No raksta redzams, ka

hercogs ir paspējis sajūsmināt par saviem plāniem arī Polijas ķēniņu Jāni

11. Kazimiru, solīdamies atdot zem viņa protektorāta jaunatrastās zemes

uz ziemeļiem no ekvatora, bet dienvidu puslodes jaunās zemes atstāt pā-

vesta gādībā. Pāvesta Innocenta nāve un poļu-zviedru karš pārvelk strīpn

pāri šiem grandiozajiem plāniem.

Hercogam izdodas iegūt vēl otru koloniju, tā ir Tabago (Tobago) sala,

Maz-Antiļu grupā, netāļ no Venecuēlas piekrastes (salas platība sasniedz

300 kv. klm.). Hercoga tiesības uz šo salu no paša sākuma apstrīd Zēlandes

tirgotāji Lampsini, kas to mēģinājuši kolonizēt jau priekš diviem gadu des-

mitiem: uz salu pretendē arī kāda angļu kompānija, kuras prezidents grāfs
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Varviks viņu uzskata par savu privātīpašumu. (Leģenda, itkā hercogs Jēkabs
būtu dabūjis šo salu kā dāvanu no sava krusttēva ķēniņa Jēkaba L, ir

pasaciņa.) Salu iegūst pirkšanas ceļā no minētā grāfa Varvika 1652. g., bet

tikai divus gadus vēlāk dodas ar kolonistiem turpu pirmais hercoga kuģis,

iejem salu Kurzemes valdinieka vārdā un uzbūvē fortu, kam dod Jēkaba
lorta nosaukumu. Atvestiem kolonistiem ierāda zemi, un tie stājas pie

plantāciju ierīkošanas. Par salas okupēšanu dabon zināt zēlandieši, kuru

sūtītie jūrnieki mēģina savukārt nostiprināties .salā, bet forta garnizons
atsit uzbrukumu. Zēlandieši apbrauc salai apkārt un nostiprinās viņas
otrā pusē; tādā kārtā uz salas kopš 1654. g. eksistē divas, kurzemnieku un

nīderlandiešu nometnes.

No 1654—1658. g. Tabago kolonija uzplaukst acīmredzot. Viņai ir krāšņa

veģetācija, veselīgs klimats un kuģu piestājai derīgi līči, kūļos mājo mil-

zums zivju. Gambija ir galvenā kārtā maiņas kolonija, un cik zināms,

kurzemnieki tur nav ierīkojuši nevienas plantācijas. Turpretim Tabago ir

plantāciju kolonija, un viņas kolonizēšanai hercogs sūta nevien kurzem-

niekus, latvjus un vācus, bet kā strādniekus arī Āfrikā pirktus nēģeru

vergus. Salā blakus Jēkaba fortam nodibinās arī citas kurzemnieku no-

metnes: Kazimirhafena, Frīdrichshafena, Kurišbafena un Jaunjelgava (Neu-

Mitau). Fortus sargā samērā stipri garnizoni. Abas Jēkaba kolonijas —

Gambija un Tabago —
savā ziņā ir viena no otras atkarīgas, un Gambija

pēc Tabago iegūšanas gūst divkārtēju nozīmi nevien kā maiņas tirdznie-

cības kolonija, bet arī kā darba spēka piegādātāja Tabago plantācijām.

Andrēja forts pie Gambijas grīvas paliek par atbalsta punktu rosīgai

vergu tirdzniecībai.

Cik īsti uz Tabago salas nometināts kurzemnieku un cik afrikāņu, nav

zināms, — Mirbacha apgalvojums, ka 1658. g. Tabago salā bijušas 3 pilsētas ar

vairāk kā 12,000 iedz., — ir pārspīlēts: tā kā viss iedzīvotāju vairums, jā-

domā, dzīvoja plantācijās, t. i. ārpus pilsētām, tad, akceptējot šos datus,

iznāk, ka Tabago salai drīz pēc viņas kolonizēšanas sākuma ir bijis pus-

otras reizes vairāk iedzīvotāju nekā tagad. Protams, tas ir absurds.

Pirmais Tabago salas gubernātors ir pirmās ekspedīcijas vadonis

Mollens, kas valda 4 gadus, pēc tam dodas uz Jelgavu un sniedz hercogam

ziņojumu. Hercogs ir ar Mollenu ļoti apmierināts un sūta viņu atpakaļ

uz Tabago.

Salai ir liela nozīme nevien viņas plantāciju dēļ, bet arī kā atbalsta

punktam kontrabandas tirdzniecībai ar spāņu kolonijām Dienvid-Ainerikā,

kurās tirdzniecība skaitās valsts monopols. — Jau 1655. g. no Tabago izved

uz Kurzemi lielāku daudzumu piparu, kanēļa, ingvēra un tabakas, un her-

cogs jau cer, ka salai būs lemts kļūt par viņa galveno bagātības avotu. Viņš

paredz, ka Tabago ražos cukuru, rīsu, piparus un ingvēru tādā pārpilnībā,
ka šīs preces vairs nebūs jāpērk no hollandiešiem. Sevišķi lielu vērību her-

cogs piešķir cukura plantācijām, jo cukurs ir prece, kas rod nojēmējus Lie-

tavā, Zviedrijā, un Maskavijā. Salā dibinās vairākas cukura fabrikas, kuras

ražo nevien cukuru, bet arī rumu. Hercogs cer, ka Tabago ražotās koloniju

preces viņam dos iespēju apgādāt tām visu ziemeļaustrumu Eiropu un Jel-

gava būs šīs tirdzniecības centrs. Cik augsti hercogs vērtējis savus iegu-

vumus Rietum-Indijā, liecina viņa padoms Zviedrijas ķēniņam Kārlim Gu-

stavam slēgt mieru ar ienaidniekiem, jo tad hercogs viņam palīdzēšot ar savu

floti gūt Amerikā jaunas zemes, kas došot 10 reiz lielākus ienākumus nekā

visi zviedru iekarojumi Polijā.

67343



674

Hercogs jau ir bijis tuvu viņa plānu reālizēšanai, kad nāk 1658. g. ka-

tastrofa. Tā paša gada rudenī no Tabago uz Ventspili dodas 5 kuģi, smagi pie
krauti kolonijas produktiem. Kuģi laimīgi aizsniedz Ventspili, bet krīt tur

zviedru rokās. — Dabūjuši zināt par Jēkaba sagūstīšanu, zēlandieši lūko ie

jemt Jēkaba fortus, bet garnizons atsit pirmo uzbrukumu. Tad niderlandieši

laiž darbā viltību — solījumus, draudus un viļinājumus, sadumpo kareivjus

pret komandantu Kaizerlingu un dabon salu savā varā. Gadu vēlāk Kur-

zeme zaudē arī Gambiju: hercoga faktors Amsterdamā, Momberts, pats uz

savu galvu atdod Gambiju nīderlandiešu Rietum-Indijas kompānijai. Kolo-

nijas gubernātors Štīls, kas patlaban uzturēs Nederlandē, sajem ziņu, ka

Andrēja fortu iejēmuši un izlaupījuši franču pīrāti un pārdevuši kādam

franču tautības tirgotājam, kas savukārt to piesola Groningenas kompānijai.
Tā nedrib fortu paturēt, un štīls steigšus dabon pāris desmit kareivjus, ie

Andrēja forts Gambijā

(XVII. g. s. skice)

rodas ar tiem Gambijā un 1660 g. atkal nostiprinās Andrēja salā. Rietuni

Indijas kompānijas kareivju uzbrukumu viņam izdodas atsist, jo tuvējo

nēģeru cilšu virsaiši nostājas kurzemnieku pusē un draud aizdzīt hollan-

diešu tirgotājus, ja kompānija neatstāšot mierā Kurzemes hercoga pie-

derumus.

Atjaunotai Kurzemes kundzībai pār Gambiju ir visai īss mūžs. 1661. g.

Gambijā iebrauc 5 angļu kuģi un prasa padoties; pretošanās pārspēkam ir

neiespējama, un Štīls noliek ieročus. Kopš tā laika Gambija atrodas Angli-

jas varā, sākumā kā Āfrikas kompānijas piederums. (Šīs kompānijas pre-

zidents ir Jorkas hercogs, vēlākais ķēniņš Jēkabs 11., un tāpēc visām Kur-

zemes hercoga sūdzībām un taisnības meklējumiem Londonā nav panākumu.)
Hercogs, ticis vaļā no zviedru gūsta, sāk prasīt atpakaļ savas kolonijas,



pirmā kārtā Tabago salu, ko piesavinājušies brāļi Lampsini. Baidīdamies

ka Nīderlandes valdība var atbalstīt hercoga prasību, Lampsini padodas līdz

ar visu salu zem Francijas protektorāta.

Cerēdams dabūt Anglijas pabalstu un atgūt vismaz vienu koloniju, her-

cogs slēdz 1664. g. līgumu ar Kārli 11., un atstāj angļiem Gambiju, paturē-

dams tiesības tirgoties pret nelielu muitu angļu ostās Gvinejā; ķēniņš savu-

kārt atzīst hercoga tiesības uz Tabago salu, bet sala tomēr paliek svešinieku

rokās. Viņu izlaupa gan angļu, gan franču pīrāti. Slēdzot mieru Anglija

aizmirst, ka sala ir Kurzemes piederums. 1668. g. pie Tabago gan piestāj

hercoga kuģi ar 40 kareivjiem, bet kuģa virsnieki saķildojas un no Tabago

kolonijas atjaunošanas nekas neiznāk. Nav panākumu arī otrai ekspedī-

cijai, kuras kuģi krīt Marokas korsāru rokās. Trešais kuģis atstāj Ventspili
1670. g., aizsniedz Rietum-Indiju, bet griežoties atpakaļ viņu sagūsta franču

pīrāti. Tūliņ pēc tam sākas jauns karš starp angļiem un nīderlandiešiem,

un sala atkal krīt pīrātu rokās. Pēc kara beigām 1675. g. hercogs atkal sūta

uz Tabago divus kuģus; ceļā vienu no tiem apķīlā dāņi, bet otra kapteinis
dodas jūras laupītāja gaitās. Pēc diviem gadiem hercogs no jauna sūta divus

kuģus uz Rietum-Indiju, bet arī tie krīt franču rokās.

Hercogs jāu ir zaudējis 10 kuģus, bet vēl negrib no saviem plāniem
atteikties. Censdamies atgūt Tabago, viņš prāto par jaunu koloniju iegū-
šanu, grib kopā ar hamburgiešiem izrīkot kuģus uz Rīt-Indiju, iegūt no Spā-

nijas Trinidadas salu (Tabago salai dienvidos), prasa no Francijas kā kom-

pensāciju par viņas pīrātu nodarītiem zaudējumiem Martinikas salu un cer

iegūt no Anglijas pret Kārlim [. aizdotām summām kādu atbalsta punktu
Āfrikā vai Amerikā. Sarunas velkas līdz pašai hercoga nāvei, bet viņām,

protams, nav panākumu. — Vienīgais hercoga pūliņu sasniegums ir Tabago

algīišana, kaut ari uz īsu laiku. 1681. g. uz Tabago dodas jauna ekspedī-

cija —
2 kuģi pulkveža Monka vadībā; ekspedīcijai ir šoreiz panākumi; tā

nodibina jaunu koloniju un viņas apsardzībai gubernātors Monks uzceļ jaunu
fortu. Pēc 20 gadu ilga starplaika uz salas atkal plīvo Kurzemes karogs.

Hercogs Jēkabs mirst gadu vēlāk un kolonija, nesajemdama palīgspēkus un

atbalstu no mētropoles, sāk nīkuļot, 1683. g. Monks atgriežas Kurzemē. 3 ga-

dus vēlāk jaunais hercogs Frīdrichs Kazimirs sūta uz Tabago kapteini

šmollu. Otrais kuģis, ar kuru brauc jaunieceltais gubernātors Altenbokums.

iet bojā pie salas krastiem ar visu gubernātoru. 1688. g. Šmolls ar garnizona

un kolonistu lielāko daļu atstāj salu likteņa ziņā un dodas uz Jaun-Angliju.
Salā vēl turās leitnants Fantons ar dažiem kareivjiem, bet arī viņi 1690. g.

atstāj Tabago un atgriežas dzimtenē. Frīdrichs Kazimirs maz interesējas

par tēva koloniju plāniem un taisās pārdot salu Brandenburgas kūrfirstam,

bet uzprasa tik augstu cenu, ka no pirkšanas nekas neiznāk. Sala paliek

likteņa varā un viņā beidzot nostiprinās angļi, kaut gan Kurzeme nekad nav

atteikusies no tiesībām uz šo salu, kuras Anglija pati atzinusi 1664. g. līguma.

Frīdrichs Kazimirs

Hercoga Jēkaba laikā Kurzemes hercogiste pārdzīvo viņas ziedu laikus

un spēlē izcilu lomu ziemeļaustrumu Eiropas politikā. Zemes labklājība

hercoga mūža beigās jau ir sasniegusi augstumu, uz kura tā atradās priekš

poļu un zviedru kara.
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Jēkaba vecākais dēls un mantinieks Frīdrichs Kazimirs (1682—1698), kam

tevs atstājis ziedošu valsti, sākumā lūko staigāt tēva pēdās, bet viņam nav

Jēkaba vēriena un enerģijas. Līdzīgi tā laika Eiropas valšķu firstiem, viņš cen-

šas kopēt Ludviga XIV. galmu, grib padarīt Jelgavu par mazu Versaļu, dibina

itāļu operu, greznu galmu un drīz vien iestieg parādos. Ejot bojā kolonijām
un sabrūkot Jēkaba dibinātai rūpniecībai, hercoga iejēmumi stipri sašaurinās,

bet Frīdricha Kazimira un viņa galma izdevumi stipri aug. Lai tiktu pie

naudas, hercogs sāk pārdot fabrikas, muitu iejēmumus, izspiež aizdevumus

no pilsētām un pārdod savu muižu jaunekļus kā kareivjus Dānijai (1682. un

1688. g.). — Kurzemes labklājība strauji iet uz leju un līdz ar to mazinās

arī viņas valdinieka svars paša zemē un starp kaimiņvalstīm. Muižnieki,

kuriem imponējusi Jēkaba turība, nostājas pret Frīdricha Kazimira tieksmēm

kopēt Ludvigu XIV. arī iekšējā politikā un apsūdz viņu pie Polijas ķēniņa.

Frīdrichs Kazimirs mirst 1698. g. atstājis 6 gadus vecu mantinieku —

bridrichu Vilhelmu. Aizbildņa tiesības Polijas ķēniņš Augusts uztic jaunā
Kurzemes hercoga tēvocim Ferdinandam. 1700. gadā sākas lielais ziemeļu

karš, kas sagrauj drupās Jēkaba nodibinātas labklājības pēdējās atliekas.

Kurzemē arvienu lielāks kļūst Krievijas iespaids un viņa tikai vārda pēc

skaitās Polijas vasaļvalsts. Hercogu vara sāk līdzināties nullei. Mēris iz-

nīcinu pilsētu iedzīvotājus, (Ventspilī palikušas starp dzīvajām tikai 7 pilsoņu

ģimenes, Grobiņā tikai 8 cilvēki: uz laukiem tikai ceturtā vai piektā dala ie-

dzīvotāju. Visu mēra upuru kopskaitu Kurzemē rēķina uz 200,000). Zemē

sāk lielos baros ieceļot žīdi, aizdodami vietējiem muižniekiem naudu un par

to baudīdami viņu proiektorātu.

Jēkaba rūpniecības uzjēmumu vietās sak zaļot bērzu meži un egļu sili;

Ventspils kuģu būvētavu plašo rajonu, kur agrāk dunējuši tik dzīva rosība,

pievieno Sarkanmuižas tīrumiem. Kurzemes sarkanais karogs ar melno

vēzi nozūd uz visiem laikiem no jūru ūdeņiem.
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XXI. Nīderlande

80 gadus (1567 —1648) nīderlandieši ved sīvu cīņu par savu politisko

brīvību, un šis brīvības cīnu laiks ir arī Nīderlandes lielāko sasniegumu laik-

mets koloniju politikā, sevišķi 16. g. s. pēdējie 15 gadi, kad Fīlipa 11. ģenerāli

gūst uz sauszemes vienu uzvaru pēc otras un nīderlandiešu labākie spēki
dodas jūras klajumos, lai apdraudētu ienaidnieces kolonijas un spāņu kom-

mūnikaeijas līnijas ar sudraba zemi Ameriku un tādā kārtā atvilktu daļu

Spānijas spēku, kas uzmācas Nīderlandei no sauszemes. — Jūra, kas gad-
simtiem ilgi bijusi nīderlandiešu ienaidniece, kļūst par viņu sabiedroto un

arēnu, uz kuras sākas šis tautas nacionālā atdzimšana. Kūdīdamies cīņā pret

spāņu eskadram, pret vētrām un aukām, nīderlandieši (sevišķi viņu ener-

ģiskākā cilts hollandieši, kuras vārdu parasti mēdz attiecināt uz visu nāciju),

kļūst par nepārspējamiem jūrniekiem, sava laika labākajiem kuģniecības

speciālistiem un kuģu būvniecības jauninātājiem. —
Lai neietu bojā, cīno-

ties pret spāņu impērijas pārsvaru, nīderlandiešiem jāizkopj līdz pēdējai

iespējai visi fiziskie un garīgie spēki, jāattīsta pārcilvēciska enerģija, un šo

pūliņu sekas ii Ziemeļ-Eiropā vēl nebijis materiālās un garīgās kultūras uz-

plaukums. Paši spāni, nomākdami Dienvid-Nīderlandes (Beļģijas) provinces

un izpostīdami Antverpeni, kļūst par Ziemeļ-Ņīdtrlandes provinču, galvenā

kārtā Hollandes uzzelšanas sekmētājiem. Dienvidos nīderlandieši sāk ap-

draudēt Spānijas un Portugāles virskundzību pār okeānu; Ziemeļu un Baltijas

jūļā tie izkonkurrē hanzicšus. Amsterdama kļūst par Eiropas tirdzniecības

centru (tāpat kā 100 gadus vēlāk Londona). Visās malās nīderlandiešiem ir

savi kantori un pa visām jūrām braukā viņu kuģi, vezdami vienas zemes

preces uz otru un gūdami milzīgu pelņu kā vidutāji starp visu pasaules daļu

tautām. Viņiem pieder 60 proc. pasaules tirdzniecības flotes un nīderlandieši

ir XVII. g. s. bagātākā nācija. No savas dzimtenes, ko no vienas puses ap-

draud Spānija, no otras okeāns, tie izved sieru un sviestu: Ziemeļjūra tiem

dod savas zivju bagātības, bet labību nīderlandieši gūst no Baltijas jūras ze-

mēm un Reinas baseina. Pa Reinu uz .Nīderlandi nāk Alpos un Švarcvaldes

kalnos cirstu mastu koku plosti, un Hollande kļūst par galveno koku tirdz-

niecības centru Eiropā. Nīderlandieši izgudro vēja dzirnavas un aizvieto

savā rūpniecībā cilvēka spēku ar vēja enerģiju. (Vēju izlietā arī milzīgo

pumpju dzīšanai, kas aizgādā lieko ūdeni atpakaj jūrā un attura ūdens slā-

ņus no zemā Nīderlandes līdzenuma). Viņi atrod jaunas siļķu sālīšanas me-

todes un sagrābj savās rokās tirdzniecību ar šīm zivīm, kas vecos laikos

bijusi Hanzas ziemeļu pilsētu bagātības avots. Ik gadus no vienas pašas

Hollandes dodas jūrā 1500 kuģu uz siļķu /vēju. un siļķu apstrādāšana dod

darbu 20,000 cilvēkiem. Leidenes vadmala ir iecienīta visos Eiropas tirgos,

bet Haarlemas linu audumiem ir zīda cena. un no tiem liek gatavot savu
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pūru vecāko Eiropas dinastiju princeses. No visa šī enerģiskā tauta prot
i/sist sev peļņu, arī no rupjajiem, Anglijā austiem vilnas audumiem, kurus

nīderlandieši krāso, pārveļ no jauna un pārdod angļiem atpakaļ ar lielu

peļņu. Nīderlandes kuru būvētavām XVII. g. s. nav līdzīgu pasaulē un ik

gadus viņas ielaiž ūdenī 1000 jaunus kuģus. — Nīderlandes iedzīvotāju skaits

piejemas, ap XVII. g. s. vidu jau sniedzas pāri trim miljoniem; vairojoties
nacionālai bagātībai un pilsoņu skaitam, aug arī nācijas drosme un paš-

apziņa.

Jau 16. g. s. beigās nīderlandiešiem rodas pārliecība, ka Spānijai ir

jādod sitiens viņai bīstamākajā vietā — viņas kolonijām, no kurām tā gūst

līdzekļus savai lielvalsts politikai un milzīgās armijas uzturēšanai. Pirmā

kārtā nīderlandieši met skatus uz Indonēziju. Kāds Hollandes tirgotājs,

apceļojis turienes zemes, atgriežas mājup un publicē grāmatu, kurā tēlo pār-

valdes aparāta sabrukumu portugāļu kolonijās Indonēzijā, stāsta, ka viņiem
trūkstot karavīru šo bagāto zemju apsardzībai, un ka samērā maziem spē
kiem būtu iespējams dabūt nīderlandiešu varā šīs garšvielu salas, no kurām

portugāļi ik gadus gūst miljonus. — Grāmata saceļ nīderlandiešu jūrniekus

un tirgotājus kā spārnos, jo vairāk tāpēc, ka kaimiņi angļi arī taisās staigni

kolonizātoru gaitās, kārām acīm vērodami bagātās portugāļu un spāņu kolo-

nijas, un var aizsteigties nīderlandiešiem priekšā.

1595. g. nodibinās Nīderlandē pirmā kompānija kuģu braucieniem uz

Indiju. — Pie Javas un Bali salām parādās pirmie nīderlandiešu kuģi, kuru

jūrnieki veic portugāļus vairākās kaujās un zaudējuši daļu ekspedīcijas da-

lībnieku, atgriežas pēc diviem gadiem dzimtenē ar pipariem, muskatriekstiem

un citām garšvielām piekrautiem kuģiem, un pārdod šīs mantas ar vairākus

simtus proc. lielu pelņu. — Trīs gadus vēlāk hollandiešu kuģu skaits, kas

dodas uz Indiju, ir jau trīskārtojies. Ap 1600. g. Nīderlandes fēderācijai jau
ir 70,000 jūrnieku, bet viņas kuģu būvētavās būvē 2000 jaunus kuģus. Por-

tugāles pakļaušana Spānijai nāk par labu nīderlandiešu plāniem, jo portu-

gāļu un spāņu starpā valda nāvīgs ienaids. Sabrūkot Spānijas varenībai, iet

uz leju arī Portugāles labklājība un nīderlandieši sāk sistēmatiski šturmēi

portugāļu kolonijas Indonēzijā, kūdīdami pret tiem malajiešu sultānus, slēg-
dami ar vietējiem musulmaņiem draudzības un tirdzniecības līgumus un

(pretēji Pirenēju pussalas tautām) neuzbāzdamies iedzimtiem ar savu poli-

tisko virskundzību un misionāriem. Šī tolerances polītika dod nīderlandie-

šiem iespēju iegūt iedzimto uzticību un ļoti izdevīgus tirgošanās noteikumus.

Spānija sūta uz Indonēziju kara kuģus, bet nīderlandieši veic tos kaujā un

sāk drīz justies kā Indonēzijas valdinieki.

Lai novērstu konkurrenci dažādo kompāniju starpā, Nīderlandes fede-

rācijas valdība piespiež 1602. g. viņus apvienoties vienā, Rīt-Indijas kom-

pānijā, kurai piešķir monopoltiesības uz tirgošanos un kuģniecību visās ze-

mēs starp Labās Cerības ragu un Magellana jūras šaurumu, t. i. Indijas uu

Klusajā okeānā. —
Tā tad privilēģiju vispasaules mērogā. — Sabiedrībai jā-

maksā 3 proc. liels nodoklis no visām Nīderlandes precēm, kuras tā ved v/

kolonijām, bet koloniju preces tā var ievest Nīderlandē bez jebkādas muitai

Šis noteikums dod iespēju nīderlandiešu tirgotājiem koncentrēt savās rokā"

garšvielu tirdzniecību visā Eiropā. Rīt-Indijas kompānijas priekšgalā atro

das 60 direktori, kurus ieceļ atsevišķu fēderācijas provinču tirdzniecības ka-

meras. Katrs Nīderlandes republikas pilsonis var kļūt par kompānijas ak

cionāru, ja spēj iegādāties viņas akcijas; kompānijai ir atļauts pašai uz savu

galvu vest karus, celt cietokšņus un kalt naudu.
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Milzu soļiem Nīderlande iet pretim savu Austrum-Azijas plānu reālizē

šanai. Indonēzijā dibinās forts pēc forta, faktorija pēc faktorijas, un 12 ga-
ilus pēc kompānijas dibināšanas viņai jau ir 10,000 vīru liels karaspēks. Kom

panija pakļauj sev Banda un Moluku salas un nostiprinās Celebesas dien-

vidos. — Paši nīderlandieši nemēģina dibināt plantācijas, baidīdamies sanākt

naidā ar iedzimtiem, bet tikai cenšas sev nodrošināt garšvielu tirdzniecības

monopolu. Viņi rūpīgi gaiņā no Indonēzijas visu cifu tautu kuģiniekus un

draud notriekt dibenā katru kuģi, kas parādās zem svešas flagas dienvid-
austrumu Āzijas ūdeņos. Lai saturētu kopā savas daudzās faktorijas Mā-

lāju archipelagā, kompānija nodibina Rīt-Indijas ģenerālgubernātora posteni;
ģenerālgubernators valda Nīderlandes federācijas vārdā, bet viņu algo kom-
pānija. Par kompānijas galveno atbalsta punktu kļūst Batavija Javas sala.
kurā saplūst kopā mantas m> visam Austrum-Azi jas malām; no šejienes do

Ēdamistaba nīderlandiešu tirgotāja namā

(XVII. g. s.)

das soda ekspedīcijas pret naidīgām iedzimto ciltīm un tepat izstrādā plānus

tāļākiem ieguvumiem. — 17. g. s. pirmajā pusē nīderlandieši padzen portu-

gāļus no Ceilonas un nostiprinās Malakas pilsētā, kas toreiz aizpilda tagadē

jās Singapuras vietu un valda pār ieeju Klusā okeāna ūdeņos.

1609. g. nīderlandieši dibina Kiusiu salā savu pirmo faktoriju un cenšas

monopolizēt tirdzniecību ar Japānu, kas bagāta vara rūdām. Pašā Rīt-Indijā
viņiem stājas ceļā angļu kompānija; no Siāmas tos atgaiņā franči, bet Ķīnā
ir liels iespaids jezuītiem, kas nīst nīderlandiešus kā ķecerus. Par šo ķe-

ceru galveno atbalsta punktu Ķīnas ūdeņos kļūst Formozas sala. Vēlāk nī-

derlandiešiem izdodas nodibināt draudzīgus sakarus ar Ķīnas iekarotājiem
mandžuriem un novirzīt tējas tirdzniecības lielāko daļu caur Bataviju.

17. g. s. ir nīderlandiešuRīt-Indijas kompānijas ziedu laiks. Viņai pie-

der nevien garšvielu tirdzniecības monopols, bet arī vidutājas loma rīsa.

tējas, indigo kokvilnas audumu, zīda. dimantu, zalpetra un krāskoku tirdz



niecībā. — Šai pašā g. s. nīderlandieši sāk kolonizēt arī galējos Āfrikas dien-

vidus, lai nodrošinātu sev stipru atbalsta punktu uz Indijas ceļa. Kolonija

drīz sāk eksportēt labību lopus, vīnu un strausu spalvas. Kolonistu vairums

ir hollandieši un franču ēmigranti-hugenoti. kurieni sakustot izveidojas ta-

gadējā būru tauta, visumā tomēr viņā paturējis virsroku nīderlandiešu ele-

ments.

Nīderlandieši lūko nostiprināties arī citās Āfrikas malās, abu Gvineju

piekrastēs un Austrum-Afrikā. — Indonēzijas braucienu sekas ir Austrālijas
uziešana. Hollandiešu kuģi apbraukā viņas ziemeļu krastus jau 17. g. s. sā-

kumā, un dienvidu kontinents dabon Jaun-Hollandes nosaukumu. Kapteinis

Tasmans apbraukā Austrālijas rietumu un dienvidu piekrastes un uziet Tas-

maniju, to noturēdams par sen meklētās terra Australis pussalu; tāļākā brau-

cienā viņš uziet Jaun-Zēlandi un vairākas Melanēzijas salu grupas.

Nīderlandiešu veco ienaidnieku-spāņu galvenie koloniju piederumi at-

rodas Jaunajā Pasaulē. — 1620. g. nodibinās Nīderlandē Rietum-īndijas kom-

pānija, kura sprauž divus mērķus: dibināt plantācijas un piekopt plašos ap-

mēros kontrabandu ar spāņu Amerikas kolonijām. Kontrabanda izrādās

ļoti ienesīga un par viņas atbalsta punktiem kļūst Kiraso un sv. Eistaķija

salas, Venecuēlas piekrastē. Uz laiku nīderlandiešu rokās krīt arī Brazi-

lija, kur nīderlandiešiem izdevies sadumpot pret portugāļiem vietējos in-

diāņus. No Brazilijas Rietum-īndijas kompānija sāk izvest cukuru un krās-

kokus. Vēlāk sākas jauna iedzimto sacelšanās, šoreiz pret nīderlandiešiem:

to izmanto portugāļi un iešturmē Pernambuko, nīderlandiešu galveno at-

balsta punktu Brazilijā. (Nīderlandiešiem izdodas noturēties tikai uz Dien-

vid-Amerikas kontinenta Gvajanā, kur tie ierīko kafijas, kokvilnas un cu-

kura niedru plantācijas un to apstrādāšanai izlietā Āfrikas nēģerus, izvez-

dami tos veseliem kuģu lādiņiem no Gvinejas).
Nīderlandieši mēģina nostiprināties arī Ziemeļ-Amerikas austrumu pie-

krastē, kur pie Hudzona upes grīvas tie 1624. g. dibina Jaun-Amsterdamu.
kas vēlāk pārgājusi angļu rokās, dabon Ņujorkas nosaukumu.

Mazajai jūrnieku tautai ilgi tomēr neizdodas noturēties tik lielā vare-

nības augstumā. Kompānijas saēd korrupcija un dividendes strauji krītas.

Sākas spekulācija, blēdības, un kompāniju ierēdņi tirgojas ar iedzimtiem paši

uz savu roku. ledzīvošanās alka kļūst par māniju, par slimību, ar kuru

sirgst lielākā nīderlandiešu dala. Visi alkst pēc naudas, lepnas dzīves, pēc

luksus un baudas. (Spekulācijas garu, kas toreiz valda Nīderlandē, raksturo

tulpju afēra: spekulanti saceļ tulpju sīpolu cenas milzīgā augstumā un tos

sāk ar draudžainu skubu pirkt ir miljonāri, ir. zemnieki; šos sīpolus uz laiku

vērtē dārgakmeņu cenā. Pārejot spekulācijas vilnim, daudzi zaudē savu pē-

dējo guldi). Korrupcijas sērga no kompāniju aparātiem sāk pārjemt arī

fēderātīvo provinču pārvaldes aparātu, un ar Nīderlandes varenību sāk iet

uz leju. Rietum-īndijas kompānija bankrotē drīz vien pēc Brazilijas zau-

dēšanas. Līdz 19. g. s. noturās tikai viņas vecākā māsa, Rīt-Indijas kom-

pānija, un arī tikai ar lielām piemaksām no valsts kases.

Paša Nīderlande XVII.—XVIII. g. s. ir 7 provinču federācija, kuras val-

dību, t. s. ģenerālštatus sastāda provinču pārstāvji (ar sapulces vietu Haagā),

kas vienbalsīgi izlemj lielo politiku, slēdz līgumus ar ārvalstīm, lemj pār-

karu un mieru un noteic fēderācijas vajadzībām iekasējamos nodokļus. īstā

suverēnitāte patiesībā atrodas katras atsevišķas provinces kārtu sapulces

rokās, kurās lielu lomu spēlē pilsētu padomes; bez viņu piekrišanas fēderā-

cijas valdība nesper neviena svarīga soļa. Faktiskā vara ir koncentrēta

municipiju ierēdņu rokās, t. i. pieder nedaudzām pilsoņu ģintīm; valda tirgo-
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tāju oligarchija. lespaidīgākā fēderācijas locekle ir Hollande, kā jau ba-

gātākā no visām 7 provincēm. — Šai provincei tāpat kā gandrīz visām pārē-

jām, ir savs „štathalters", kam padoti provinces bruņotie sauszemes un jūrās
spēki, piešķirtas tiesības iecelt virsniekus, izvēlēties pilsētu galvenās amata

personas un apžēlot noziedzniekus, šis mūža amats Hollandē kopš brīvības

cīņu laikiem atrodas Oranijas ģints rokās, un Ilollandeš štathalteram parasti
uztic tos pašus pienākumus arī eilas provinces; tādā kārtā Nīderlandē ir

nodibinājušies neoficiāla ģenerālštathalteru dinastija. Tai pašā Hollande

atrodas arī zināms pretsvars Oraniešu varas pieaugumam; tas ir t. s. rātes

pensionārs, amata persona, kas veic visas tekošās darīšanas; sagatavo kārtu

pārstāvju sapulču lēmuma tekstu, referē sapulcēm par politiskajiem apstāk-

ļiem un raugās, lai sapulces lēmumus izvestu dzīvē. Tādā kārtā rātes pen-

sionāra rokās ir koncentrēta ļoti liela vara. Hollandes rātes pensionāru

provincē sūta uz fēderācijas sapulcēm, kur viņš drīz vien iekaro sev līdzīgu

stāvokli, kļūdams par kaut ko līdzīgu fēderāci jas prom jēi ministrim.

Oranijas princis Vilhelms III.

Kā redzam, Nīderlandes federācijas priekšgala atrodas divas amata per-

sonās ar lielu varu: ģenerālštathalters un rātes pensionārs, militārās un ci-

vilās varas pārstāvji; pirmais atbalstās uz armiju un floti, uz kara vīriem

un vienkāršo tautu; otrais ir lielburžuāzijas vadonis, aiz kura stāv tirgotāju

un rūpnieku aprindas, t. i. kapitāls. Abu starpā parāsti norisinās cīņa dēļ

noteicošās varas, cīņa starp oraniešiem jeb tautas partiju, un naudas aristo-

krātiju jeb republikāņiem. Pirmie stāv par centralizāciju, otri aizstāv at-

sevišķo fēderācijas provinču patstāvību pēc iespējas plašākos apmēros.

Cīņa starp abiem lielajiem fēderācijas amata vīriem tā tad ir reizē

cīņa starp lielburžuāziju no vienas un dēmokratiju un militārajam aprindām

no otras puses. — Oligarchu partija gūst sevišķi lielu varu pēc 1650. g., kad

ģenerālštathalters Vilhelms 11. ir miris un viņa dēls un mantinieks dzimst

tikai nedēlu pēc tēva nāves. Militāristi un dēmokrati - oraniešu partija
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paliek bez vadoņa un oligarchi un republikāņi ilgu laiku patura noteicošo

iespaidu valsts lietās. — 1651. g. sanāk konstitūcijas reformai domātā pro-

vinču pārstāvju sapulce, kas cenšas centrālizācijas saites palaist slābanākas

uu nolemj turpmāk nevēlēt visām provincēm kopēju ģenerālštathalteri, bet

katrai savu. Ar to oraniešu partijai ir dots jauns, smags sitiens un republi
kas priekšgalā nostājas oligarchs, Hollandes rātes pensionārs Jānis dc Vits.

tuvredzīgs politiķis, bet veikls diplomāts un mākslu un zinātnes draugs

liekdamies atjemt oraniešiem iespēju kādreiz atkal tikt pie varas ar kara

spēka palīdzību, viņš samazina armiju, bet toties palielina floti, cerēdams,

ka pret ienaidniekiem no sauszemes Nīderlandi sargā Francijas draudzība

(Nīderlandiešus spiež tuvināties Francijai arī Anglijas konkurrence un abu

valšķu starpā sākusies cīņa dēļ jūras virskundzības).

Anglijai, kas Kromvela laikā uzsāk krasi nacionālu ārpolitiku un visiem

līdzekļiem cenšas tikt par jupi valdinieci, mazā un bagātā Nīderlandes re-

publika ir nepatīkama, bet spēcīga sāņcense, kas jāsadragā par katru cenu.

\bu valšķu starpā briest bruņots konflikts. 1651. g. Anglijas republikas

publicē pret Nīderlandi vērsto „nāvigācijas aktu", kas reizē ir oiko

nomiskās neatkarības deklarācija. Jau Tjudoru laikā Anglijas ķēniņi ii

mēģinājuši veicināt nacionālās kuģniecības uzplaukumu, aplikdami pašu ze

nirs kuģus mazākām nodevām un piešķirdami viņiem kabotāžas monopolu

Anglijas piekrastes ūdeņos. Nāvigācijas akts atjauno, apvieno un papildina

šos vecos likumus: eksotisko zemju preces turpmāk var ievest Anglijā angļu

kuģos, bet Eiropas zemju ražojumus vai nu arī angļu, vai tikai to valšķu

kuģos, kuras ir šo preču ražotājas; pie tam šiem kuģiem jāmēro ceļš tieši v/

Angliju. (Šis paragrāfs ir vērsts tieši pret Amsterdamu, kas kļuvusi par

Eiropas tirgus preču izdalīšanas vietu). Nāvigācijas akta publicēšanas re

/ultāts ir pirmais jūras karš ar Nīderlandi (1652—1654), kurā angļu flote

Bleķa vadībā sekmīgi cīnās pret nīderlandiešiem. Mierlīgumā Nīderlandi

atzīst nāvigācijas aktu un angļu flotes monopoltiesības uz kabotāžas kuģ

niecību Anglijas ūdeņos. Restaurētā Stjūartu monarchija ir spiesta savā oi

konomiskajā politikā staigāt Kromvela pēdās un, atjaunot un pat papildina)

viņa publicēto nāvigācijas aktu.

Nīderlande vēl reiz nolemj mēģināt kara laimi. Cīņa sākas 1664. ņ

Dc Vita palielinātā flote admirāļa Miķeļa Ruitera vadībā iebrauc Temzā.

sadedzina angļu kara kuģus un apdraud pašu Londonu. — Kolonijās kara

laime turpretim vairāk smaida angļiem, un Bredas mierlīgumā Nīderlande

atstāj Anglijai savus bij. piederumus Ziemeļ-Amerikā.

Ludvigs XIV. pa to laiku lūko nostiprināties Spānijai pakļautajā Beļ-

ģijā. — Anglija un Nīderlande gan protestē, bet Francija patura savus ieka

rojumus un pati tiecas kļūt par jūrnieku un tirgotāju valsti. Ludvigs XIV..

uz kura draudzības dc Vits cēlis savas dzimtenes bruņoto spēku uzbūves si-

stēmu, tagad k|ūst par Nīderlandes ienaidnieku jo vairāk tāpēc, ka nīder

landieši baidīdamies no Francijas varas pārmērīgā pieauguma ir sākuši

meklēt sev sabiedrotos un slepeni atbalstīt Ludviga XIV. nāvīgākos ienaid

niekus, Spānijas un Austrijas Habsburgus. — 1672. Francija pieteic Nīder

landei karu un franči iebrūk zemē, kas nav sagatavojusies aizstāvēšanai

karu Nīderlandei pieteic arī Anglija. Franču armija briesmīgi izposta re-

publikas territoriju un nīderlandiešiem izdodas noturēties tikai jūrai tuvā-

kajās provincēs. Ruiters sakauj savienotās angļu-franču flotes, bet šī uzvara

nespēj atturēt franču armijas tāļāko virzīšanos Nīderlandes iekšienē; — Oli-

garchi ar Jāni dc Vitu priekšgalā neredz cita glābiņa, kā lūgt mieru par

katru cenu, piedāvā Francijai milzīgu kontribūciju un Nīderlandes piede
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rumus Reinas dienvidu krastā. Ludvigs XIV., cerēdams uz tālākiem panā-
kumiem, prasa piedevām vēl prāvu pārējās Nīderlandes daļu, franču preču
ievešanu bez muitas un Nīderlandes palikšanu par Francijas vasaļvalsti.

Hollandē sākas patriotu sacelšanās, kurai pievienojas arī citu vēl brī\ o

provinču iedzīvotāji. Tauta piespiež valdību pārrakt dambjus un applūdi-
nāt zemi ar ūdeni, lai atturētu franču tāļāk virzīšanos un piespiestu tos kāp-
ties atpakaļ. Valdība ir spiesta izpildīt arī otru tautas prasību un ieceļ

jauno Oranijas princi Vilhelmu 111. par ģenerālštathalteru ar ļoti plašām

pilnvarām. Visaugstāk sašutuma vilnis sit Amsterdamā, kur pūlis dabūji-
zināt, cik pazeminošus miera noteikumus valdība piedāvājusi Francijai, no-

galina Jāni dc Vitu un viņa brāli Kornēliju, bet viņu draugus piespiež pa-

nikā bēgt projām no pilsētas. Tautas dusmas pret gļēvo oligarchu valdību

vēl palielina briesmu vēstis no franču okupētiem apgabaliem, kas bez cīņas
atdoti ienaidniekam. Atbalstīdamies uz tautas simpātijām, Oranijas princis
ar drudžainu skubu organizē vēl palikušo pro\ inču aizsardzību no sauszemes

puses; Ruiters tai pašā laikā gaiņā franču un angļu flotes karaspēku no Nī-

derlandes piekrastes un viņam palaimējas laimīgi ievadīt dzimtenes ost;;-

Hīt-Indijas floti, kas ved 14 milj., un pēc kuriem tā kārojuši angļu un franču

pīrāti. Atvestie miljoni dod jaunus līdzekļus bruņoto spēku organizēšana.

Nīderlande tomēr ietu bojā, ja viņu neglābtu Eiropas pārējo valšķu
bailes no Francijas varas pārmērīgā pieauguma. Anglija aiz tā paša iemesla

slēdz mieru ar mazo kaimiņieni. Karā iejaucas Spānija, Brandendurga un

Austrija un franči, briesmīgi izpostījuši okupētos Nīderlandes novadus, i

spiesti kāpties atpakaļ un slēgt 1679. g. mieru uz noteikumiem, kas Nīder

landei samērā piejemami. Oranijas princis Vilhelms 111. joprojām paliek

republikas priekšgalā un ir visu vēlāko pret Franciju vērsto koaliciju or-

ganizators. Oraniešu varas atjaunošanās Nīderlandē un viņu saradošanās ai

Stjūartiem, oficiāli izbeidz abu valšķu sacensību. Nīderlande, nokļuvusi

starp divām ugunīm, Angliju un Franciju atsakās no pretenzijām uz jupi-

virskundzību, lai gūtu angļus par sabiedrotiem cīņai pret Ludvigu XIV., kas

apdraud republiku no Beļģijas puses. — Cīņa, ko Nīderlande un Anglija

tagad izcīna pret Franciju, iegrūž mazo republiku milzīgos parādos, bet uz-

varas augļus galu galā patur Anglija; nīderlandieši, kas savām subsīdijām

palīdzējuši izrīkot Ludviga XIV. Francijai naidīgo valšķu armijas, un paši

sūtījuši cīņu laukos lielu karaspēku, ir spiesti t. s. Spānijas mantojuma kara

beigās noskatīties, kā angļi slēdz mieru ar Franciju un Spāniju, gūdami tirdz

niecības privilēģijas un nelikdamies gar Nīderlandes interesēm ne zinis.

Ar šo karu Nīderlande zaudē izcilo lomu, ko viņa līdz tam spēlējusi

Eiropas un visas pasaules politikā; līdz ar politiskā iespaida zaudēšanu sāk

mazināties arī šīs valsts saimnieciskais svars un bagātība.

Nīderlandei XVI. g. simtenis ir brīvības cīņu, bet XVII. — materiālās un

garīgās kultūras ziedu laiks. Pēc flāmu glezniecības skolas (Pauls Rubenss.

Antons van Deiks v. c.) pirmo vietu Eiropas mākslas pasaulē iekaro Nīder

landes meistari ar Rembrandtu priekšgalā; pirmās šķiras gleznotāji ir Ruis-

daels, Terburgs, Dovs, Francis Halss, abi Tenjeri, no vecākiem Ertsens ar

Bruegelu (Breugelu), un vesela rinda citu, teicamu žanra, dabas skatu

un ..nedzīvās dabas" meistaru. Nīderlandes universitātes ir tai laikā slavena

kās Eiropā. Hugo Grocijs kļūst par starptautisko tiesību zinātnes dibinā-

tāju, kartogrāfs Merkators gatavo teicamas kartes, Lipersejs izgudro tāl-

skatu, brāļi Janseni mikroskopu, bet Villebrords Slenns uziet -raismas lau-

šanas likumu.
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Universālģenijs ir Kristiāns Huigens, kas pārlabo tāļskatu, barometri,

gaisa pumpi un piemēro viņus praktiskai lietāšanai. Viņš pirmais uziet Sa-

luma riņķi un centrifugālā spēka likumu, Ņūtona atklātā gravitācijas li-

kuma tiešu papildinājumu; Huigens reizē ir gaismas viļņu mācības dibinātājs

un pirmais uzstāda tēzi par enerģijas nezūdību. Kopā ar Galileju un Ņū-

tonu. Huigens pieder pie lielākiem 17. g. s. matēmatiķiem un fiziķiem.

Nīderlandes tirgotājs

(Rembranta glezna)

Nīderlandē šai laikā dzīvo arī slavenais filozofs Baruks Spinoza, kurš

atzīst par vienīgo atziņas substanci Dieva mīlestību, ieteic piemēroties uz

mūžiem dibinātai pasaules iekārtai, dzīvot un rīkoties pēc prāta slēdzieniem,

apspiest mainīgo un pārejošo baudas kāri un dzīties pēc patiesības atziņas.
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XXII. Stjūarti un Anglijas

revolūcija

Pēc Elizabetes nāves Tjudoru troni manto Skotijas ķēniņš Jēkabs un līdz

ar viņu Anglijā sākas Stjuartu dinastija,kas atstājusi angļu tautas vēsturē visai

sliktu piemiņu. — Paši Stjuarti ir angļiem pavisam sveša ģints, cēlušies no

skotu tautas, kas gadu simteņiem ilgi dzīvojusi ar saviem dienvidu kaimi-

ņiem ienaidā. Jau tas vien nedod Stjuartiem tiesības pretendēt v/ sevišķām

angļu tautas simpātijām. — Galvenais Stjuartu divkārtējās krišanas iemesls

ir tieksmes nodibināt Anglijā absolūtismu pēc kontinentālās Eiropas valšķu
lielākās daļas priekšzīmes, šie autokratiskie centieni saved Stjūartus ne-

atrisināmā konfliktā ar tautu un parlamentu un kļūst par iemeslu viņu ga-

līgai izdzīšanai no Anglijas. Absolūtisma izveidošanos kontinenta valstīs ir

atvieglojusi rēgulāro armiju nodibināšanās un sekmējusi nāciju ilgošanās pēc
miera un stipras varas. Armija, ko uztur valdinieks un kas pakļauta vie-

nīgi viņam; der monarcham kā teicams ierocis nevien feodālisma atlieku,

bet arī provinču autonomijas, kārtu parlamentu un brīvību iznīcināša-

nai. Nebeidzamie kari ir radījuši kontinenta tautās ilgas pēc miera un at-

pūtas par katru cenu, un Eiropas tautas cer, ka šo atdusas mieru viņām dos

stipra ķēniņu vara. — Salu tauta angļi, ko jūras ūdeņi sargā pret briesmām

no ārienes, nejūt vajadzības pēc rēgulāras armijas, un izšķirošā brīdī Stjūar-

tiem nav pie rokas pietiekoši daudz bruņota spēka, lai tiktu galā ar pavalst

nieku pretešķību ķēniņu mēģinājumiem saimniekot valstī pēc sava prāta

un bez parlamenta piekrišanas. — Arī angļu aristokrātija ir citādas dabas,

nekā kontinenta valšķu augstmaņi. Viņa ir visu laiku atradusies ciešos sa-

karos ar tautu un uzstājusies jau pret Tjūdoriem kā tautas tiesību sargātāja

un aizstāve. Anglijai ir gājuši secen arī ticības kari, kas likuši tā noasiņot

kontinenta tautu aristokrātijai un pilsoņiem. — Tāpēc arī Anglijā nav tās ne-

pārvaramās dziņas pēc miera par katru cenu, kas iedzen vācu un franču tau-

tas valdinieku autokratijas rokās. Arī sociālo apstākļu attīstības gaita An-

glijā nesekmē Stjūartu plānu reālizēšanos. — Vairāk kā 100 gadu ilgajā iek-

šējā miera laikmetā ir paspējušas sadzīt visas brūces, kuras sitis angļu tautai

„rožu karš". Pirmo divu Tjūdoru laikā angļu tauta vēl ir nabaga, cīņās pa-

gurusi un pazemīgi lokās valdinieku patvaļas priekšā. Elizabetes laikā

strauji uzplaukst tirdzniecība, atdzīvojas amati, uzzeļ rūpniecība, un angļi ar

lielu dedzību dodas jūrnieku gaitās. Tirgotāji un jūrnieki paliek par angļu

tautas iespaidīgākām šķirām un ir dēmokratiski noskaņoti. Kāpjot troni

Stjūartiem, Anglijā jau ir paspējuši izveidoties lepna, turīga un vienota bur-



686

žuāzija: demokrātijas garu uztur mošu ari kalvinisms, kuram Anglijā jo-

projām ir daudz piekritēju, sevišķi pilsētās un starp sīkajiem lauku muižnie-

kiem. Angļu tauta ir pilna pašapziņas, cīņas spara un nostājas opozicijā jau

tūliņ pret paša pirmā Stjūarta absolūtiskajiem centieniem.

Jēkabs I. ir pārliecināts anglikānis, un vajā nevien katoļus, bet arī kal-

vinistus. (Katoļi pat organizē pret viņu tā saukto pulvera sazvērestību, gata-

\ odamies uzspert ķēniņu gaisā, bet sazvērnieku nodomiem laikus nāk uz

pēdām.)
Ar parlamentu Jēkabs dzīvo mūžīgos karos dēļ savām tiesībām pie-

šķirt tirdzniecības monopolus un uzlikt bez deputātu ziņas nodokļus. Pre-

tēji tautas gribai, ķēniņš sāk tuvināties Spānijai, kaut gan angļu patrioti jo

projām uzskata šo lielvalsti par viņu tēvzemes nāvīgāko ienaidnieci. — Lai

izdabātu Spānijai, Jēkabs I. liek sodīt ar nāvi slaveno jūrnieku un dēkaini

Kalēju, kas 1617. g. izlaupījis spāņu koloniju Venesuelu, un nepiegriež \ē

Briežu medības parkā

(XVII. g. s. glezna)

ribas liela pirāta nopelniem Anglijas labad. (Ralejs dibina Ziemeļ-Amerika

pirmo angju koloniju, dodams tai — Elizabetei par godu — Virdžinijas, t. i.

Jaunavas zemes nosaukumu.)

Jēkaba L valdīšanas laikā kāda disidentu grupa, glābdamās no ķēniņa

\ajāšanām, dodas uz to pašu Ziemel-Ameriku un dibina Jaunās Anglijas ko-

loniju.

Kārlis 1. ir spējīgāks un apdāvinātāks nekā viņa aprobežotais tēvs.

Viņš ir arī noteiktāks un ar stiprāku gribu nekā pirmais Stjuarts Anglijas

tronī. Tauta viņu sākumā apsveic gavilēm, bet drīz vien izrādās, ka ķēniņa

uzskati par dotā vārda turēšanu neatbilst godīgu cilvēku starpā parastiem
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jēdzieniem, ka viņam trūkst spēju izšķirt, kas ir iespējams, un kas jāatstāj
fantāzijai. Šim valdiniekam nekad nav bijis jēgas par politiskā stāvokļa
prasībām un viņš parasti ir identificējis savu vēlēšanos ar reālu tieša-

mību. Jau agri viņš sanāk konfliktā ar parlamentu; konfliktu vēl padziļina

ķēniņa nemākulīgā ārējā politika, kas izmaksā valstij ļoti dārgi, bet nes

tikai zaudējumus. — Kārlis 11. draudzējas ar Franciju, Anglijas veco preti-
nieci, un pieteic spāņiem karu. Ekspedīcijai pret Spāniju nav panā-

kumu, un ķēniņš pagūst sanaidoties arī ar puritāņiem, dodams savus kuģus
kardināla Rišeljē rīcībā, lai tas varētu atjemt Francijas hugenotiem viņu

jūrmalas cietokšņus. Kārlim I. nav laimes arī viņa sadursmē ar Franciju,

ar kuru tas sanāk naidā pēc tam, kad Rišeljē nepilda Anglijai dotos kom-

pensāciju solījumus.

Kouflikts starp ķēniņu un tautu paasinās un Anglijā divreiz gadā notiek

parlamenta vēlēšanas. Trešais parlaments izspiež 1628. g. no ķēniņa, kas no-

kļuvis spaidīgos apstākļos, t. s. tiesību peticiju (Petition of Rights), kas aiz-

liedz valdiniekam spaidu kārtā izdarīt iekšējus aizjēmumus, mest bez tiesneša

ziņas vai likumīgo normu ievērošanas cietumā pilsoņus, un aizliedz tos nodot

kara tiesai. Līdz ar to absolūtismam Anglijā ir atjemti viņa stiprākie
ieroči.

Tikko akceptējis tiesību peticiju, ķēniņš tūliņ steidzas to pārkāpt un

konflikts kļūst vēl dziļāks, bet ķēniņš draud sūtīt deputātus tūliņ mājās, līd/

ko tie atsakās klausīt viņa Untumiem. Beidzot deputātu pacietības mērs ii

pilns, un kad 1629. gadā spīkers (apakšnama prezidents) taisās nolasīt jaunu

ķēniņa pavēli par sesijas pārtraukšanu, deputāti neļauj tam runāt, un opo-

zicijas līderis nolasa iesniegumus, kas atceļ visus katoļiem labvēlīgos jau

ninājumus ticības lietās un aizliedz pilsoņiem maksāt nodokļus, kas tiem 112

likti bez parlamenta piekrišanas. Visus priekšlikumus piejem ar lielu balss

vairākumu. Ķēniņš aizdzen parlamentu mājās un valda bez tā veselus I i

gadus. — Starp ķēniņu un parlamentu ir sācies konflikts, kas var beigties vai

nu ķēniņam kļūstot par vienkāršu izpildvaras pārstāvi, vai arī paliekot par

absolūtu valdinieku. — Sākumā liekas, ka šai konfliktā par uzvarētāju pa-

liks ķēniņš. Ārpolitikā viņš piekāpjas nevien pret Franciju, bet arī Spā
viju un slēdz mieru ar abām kontinenta lielvalstīm.

Izrādās, ka bez parlamenta palīdzības tomēr nav iespējams sadabūt i/

devumu segšanai vajadzīgos līdzekļus; ķēniņš lūko izpalīdzēties uzlikdam-

lielus naudas sodus lēņu turētājiem, kas nav pildījuši feodālās kara klau

sības pienākumus. Kad arī ar soda naudām nepietiek, ķēniņš sāk uzlikt

tirgotājiem jaunas nodevas un dibina monopolsabiedrības. Ķēniņa virstiesa

sankcionē visus ķēniņa soļus, kas neatbilst konstitūcijai. — Sākas nevien po-

litiski spaidi, bet arī kalvinistu vajāšanas: Marijas Stjūart dēla dēls simpa

tizē katoļiem, kaut gan no viņa pavalstniekiem labi ja vēl 5% turās pie ka-

toļu ticības. Atbalstīdamies uz bīskapu karjēristu palīdzību, ķēniņš pama-

zām sagatavo angļu tautas atgriešanos Romas klēpī.

Aizskārt reizē tautas politiskās brīvības un viņas reliģiju ir visai

riskanta lieta; apdraudēt tai pašā laikā arī viņas maku jau nozīme gatavot

ceļu revolūcijai. Ķēniņam nav stipras rēgulāras armijas, kas derētu tam

pavalstnieku dumpja brīdī par varas atbalstu; un nav arī naudas karavīru

algošanai: naudu viņš izšķiež izpriecām, jo mīl uzdzīvot un ap viņa galmu

pulcējas tā laika Eiropas slavenākie gleznotāji un zinātnieki (Rubenss un

van Deiks, — Kārļa I. galma gleznotājs). Lepnā galma uzturēšana aprij

visus ķēniņa rīcībā esošos līdzekļus; arī tieši karaspēka vajadzībām pare-

dzētās summas ķēniņš izlietā izgudrotāju subsidēšanai, kanāļu būvēm v. t. t.
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Lai savestu kopā armijas budžetu, karavīru skaitu ik gadus nākas samazināt

un beidzot izrādās, ka kareivju ir palicis gandrīz tikpat daudz kā virsnieku.

Ķēniņa ierēdņi un tiesneši spaida tautu; pirmie uzliek tai nelikumīgas no-

devas, otrie lemj tiesu nevis pēc likuma burta, bet ķēniņa prāta. Uz-

cītīgāko absolūtisma karotāju grāfu Strafordu ķēniņš ieceļ par savu pirmo
ministri. — Redzēdams, ka tautā vēl pagaidām neceļas nopietna pretestība,

ķēniņš grib līdzīgi rīkoties arī savā dzimtenē Skotijā un netieši pakļaut arī

viņu Romas virskundzībai. — Skoti ir fanātiski kalvinisti un tūliņ ķeras pie
ieročiem, slēgdami savā starpā t. s. convenant — savienību protestantisma,
brīvības un likumu aizsargāšanai. Kārlim trūkst cīņai pret tautas brāļiem

naudas, trūkst arī kareivju un tie paši, cik nu viņu tam ir, nesajēmuši algas,
sāk dumpoties un dezertēt. Ķēniņš ir spiests sasaukt 1640. g. Anglijas par-

lamentu un prasa līdzekļus cīņai pret Skotijas nemierniekiem. Angļu tautas

pārstāvji izrādās tik pat nepiekāpīgi kā priekš 11 gadiem, un ir ar mieru

dot ķēniņa prasītos naudas līdzekļus tikai tad, jā ķēniņš apsolīsies turpmāk

rīkoties pēc likuma un ievērot konstitūciju. Kārlis 1. atkal atlaiž deputātus

mājās un cer izrīkot soda ekspedīciju pret skotu nemierniekiem pats no sa-

viem līdzekļiem. Izrādās tomēr, ka ķēniņš pārvērtējis savus spēkus: viņa

vara ir tā satricināta, viņa autoritāte tik zemu grimusi, ka šoreiz arī angļi
sāk nostāties pret savu valdinieku. Daudzās Anglijas provincēs sākas dumpji;

arī angļu karavīri liedzas klausīt ķēniņa pavēlēm, jo vairāk tāpēc, ka val-

diniekam atkal nav naudas karavīru algu izmaksai. Skoti iebrūk Ziemeļ-

Anglijā, un Kārļa I. celtā absolūtisma ēka sabrūk kā kāršu mājiņa. Viņš

ir spiests tā paša gada beigās sasaukt jaunu parlamentu (t. s. „garais parla-

ments"), kurš pirmā kārtā ķeras pie represijām pret visiem ministriem un

ierēdņiem, kas palīdzējuši ķēniņam valdīt valsti bez parlamenta ziņas. Prem-

jerministru grāfu Strafordu iemet cietumā un ķēniņam neizdodas glābt savu

favorītu no ešafota. Pēc tam parlaments pats nosaka sesiju ilgumu un viņu

sanākšanas termiņus: parlamentam jāsanāk pēc katriem trim gadiem, neat-

karīgi no ķēniņa piekrišanas. — Deputātiem ir aizdomas, ka ķēniņš grib ai-

cināt cīņai pret parlamentu īru kāļa pulkus, un nāk arī dienas gaismā, ka

ķēniņiene ir lūgusi palīdzību pret angļu tautu no pāvesta. — Parlaments

prasa ķēniņa sankciju likumam, pēc kura parlamentu nevar atlaist bez viņa

locekļu piekrišanas. Ķēniņš beidzot ir spiests to darīt. Parlaments sper s°l'

tāļāk: likvidē ķēniņa ieceltās apellāciju tiesas, ierobežo ķēniņa tiesības iz-

mantot valsts mežus un atjem arī ķēniņam tiesības uzlikt izved- un ieved-

muitas bez parlamenta piekrišanas. Parlamenta lēmums, ka lēņi paliek par

viņa turētāju mantojumu, likvidē vasaļu sistēmas pēdējās atliekas un pār-

velk krustu pāri Kārļa L plāniem par absolūtās monarchijas nodibināšanu.

Ķēniņš meklē sev palīgus un lūko izlīgt ar skotiem. Ķēniņam piesola

pabalstu arī īri,' kas sarīko Ulsterā briesmīgus angļu kolonistu grautiņus un

noslepkavo vairākus tūkstošus. Anglijas prestižs prasa, lai pret dumpinie-

kiem dodas ceļā soda ekspedīcija, bet parlaments neuzticas atdot armiju ķē-

niņa rokās, un sper vajadzīgās formālitātes tautas suverēnās varas nostā-

dīšanai augstāk par ķēniņa varu. Deputāti nolemj, ka visiem ministriem

jābūt atbildīgiem parlamenta priekšā. Daļa deputātu protestē pret šo lē-

mumu un protests iedveš ķēniņam jaunu cerību; viņš redz, ka viena tautas

daļa šai konfliktā tomēr turās viņā pusē. Atgriezies no Skotijas Londonā.

Kārlis atsakās apstiprināt parlamenta majoritātes lēmumus un gatavojas uz

cīņu pret nepaklausīgajiem pavalstniekiem. Viņš sūta ķēniņieni uz ārzemēm

ieķīlāt dinastijas dārgumus un gādāt par dabūto naudu ieročus un muni-

ciju. Parlaments aizliedz cietokšņa kommandantiem atvērt ķēniņam vār-

tus un sāk formēt milicijas nodaļas cīņai pret ķēniņu.



Anglijas ķēniņš Kārlis I
(A. van Deika glezna Luvrā)





Pilsoņu kaŗš

Kārlis atstāj galvas pilsētu, lai meklētu atbalstu pie ziemeļu un rietumu

agrāro provinču muižniekiem. Dienvidu un austrumu provinces turās par-
lamenta pusē. Anglijā sākas pilsoņu karš starp lojālistiem, jeb „kavalio-

riem" un parlamenta piekritējiem — dēmokratiskajiem puritāņiem, kurus vi-

ņu īsi apcirpto matu dēļ to pretinieki dēvē par „apaļgalvjiem". Ķēniņu at-

balsta muižnieki, parlamentu buržuāzija; ķēniņam ir teicama kavalerija, ko

kommandē viņa radinieks Pfalcas princis Ruprechts (tas pats, kas vēlāk pa-

liek par pīrātu un sagādā Kurzemes hercogam Jēkabam lielas nepatikšanas).
Parlamenta armiju kommandē Roberts Esekss, bet viņa karavīriem sākumā

trūkst vajadzīgā kaujas spara un izturības. Ķēniņš izvēlas par savu at-

balsta punktu Oksfordu; parlaments joprojām notur savas sēdes Londonā.

Skoti solās nākt Anglijas parlamentam talkā, ja tas ievedīšot savā zemē

prezbitēriāņu baznīcas iekārtu. Parlaments to arī dara un tādā kārtā abās

kaimiņvalstīs Anglijā un Skotijā nodibinās vienota puritāņu fronte. Ķēniņš
savukārt cer, ka viņu atbalstīs katoļticīgā Īrija.

Uzvara sākumā sveras ķēniņa un „kavalieru" pusē, jo parlamenta aiz-

stāvjiem ir slikti apmācīts bruņotais spēks. Parlaments ir spiests reorga-

nizēt armiju, kas zaudējusi vairākas kaujas, un iecelt par tās vadoņiem

karavīrus, nevis parlamenta locekļus. Dēmokratu lēģerī jem virsroku ga-

lējie radikāļi, t. s. independenti, dēmokratijas fanātiķi, kas sludina visu kārtu

līdzību, un noliedz garīdznieku vajadzību. Par independentu vadoni paliek
Olivers Kromvels, cilvēks, kam dota dzelzs enerģija, tēraudcieta griba un

ģeniālas valstsvīra dāvanas. (Kromvels ir sīka muižnieka dēls, studējis Kem-

bridžā un jau 28 g. vecumā ievēlēts par parlamenta locekli.) Viņš ir vājš

runātājs, bet lielisks kara vadonis, kas neliekas atbaidīties ne no kādiem

cīņas līdzekļiem. Viņš kļūst par independentu galvu, salasa Austrum-Anglijā

1000 brašus brīvzemnieku jaunekļus, saformē no tiem jātnieku pulku, ieved

viņu starpā dzelzs disciplīnu un metas cīņā. Kromvela jātnieki gūst tādus

panākumus, ka viņu pulkvedis drīz dabon ģenerāļa godu. Parlamenta pie-

kritēju varā nāk visa Ziemeļ-Anglija. Independenti sāk spēlēt parlamenta

aprindās arvienu lielāku lomu un aizvieto virsnieku vietas saviem domu

biedriem, tādiem pašiem fanātiskiem dēmokratiem ticības lietās un bezbai-

līgiem karotājiem. Independenti uzskata sevi par Dieva izredzētiem (tāpat

kā pirmie kalvinisti) un dēvējas par „jauno Izraēlu". Fanātisms un stingrā

disciplīna padara independentu armiju par ļoti bīstamu pretinieci. Viņi

noraida visus kompromisus un nepazīst žēlastības pret pretiniekiem. 1645 g.

Kromvels izcīna lielu uzvaru pār ķēniņa kara pulkiem un uzvarētāja rokās

krīt dokumentāriski pierādījumi, ka ķēniņš gribējis aicināt uz Angliju cīņai

pret viņa pavalstniekiem ārzemnieku kara pulkus, t. i. izdarījis valsts no-

devību.

Drīz pēc nelaimīgās kaujas princis Ruprechts ir spiests padoties parla-

menta armijai līdz ar savas kavalerijas atliekām. Kārlis I. lūko izlauzties

uz ziemeļiem, lai savienotos ar skotu rojālistiem, bet parlamenta karapulki

tam aizkrusto ceļu un piespiež atkāpties uz Oksfordu; īru palīdzība nenāk

un ķēniņš ir spiests atdoties skotu puritāņu armijas rokās. Parlaments

viņam piedāvā mieru, ja ķēniņš apsolīsies neaizstāvēt anglikāņu bīskapus

(tos parlaments izraidījis no sava vidus) un atteiksies uz 20 gadiem no mili-

cijas virsvadoņa tiesībām. Ķēniņš atsakās to darīt, un skoti viņu izdod

Anglijas parlamentam, kas patlaban sanācis naidā ar savu armiju, nespēdams
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tai izmaksāt algas; parlaments nevēlas uzlikt jaunus nodokļus, lai gūtu

līdzekļus algu izmaksai, jo baidās zaudēt tautas simpātijas. Parlamentu

reizē māc bailes, ka armija var pati uz savu roku izlīgt ar ķēniņu.

Parlamenta partijas starpā jau sen sākušās nesaskaņas un prezbiteriāņi

ķildojas ar independentiem, pie kuriem pieder Kromvels un armijas vairā-

kums. Parlaments izraida no sava vidus indepedentu deputātus, kas bēg pie

kareivjiem un armija sāk atklāti žēloties, ka parlamenta majoritātes vadoņi

esot kara vīriem naidīgi. Armija maršē uz Londonu un parlamenta vairā-

Olivers Kromvels

kuma vadoņi bēg uz kontinentu. Parlamenta iespaids valstī tomēr ir rik

liels, ka independenti meklē sev sabiedrotos un uzsāk sarunas ar ķēniņu. —

Kromvels piedāvā ķēniņam mieru uz sekošiem noteikumiem. Parlamentam

jāsanāk ik pēc 2 gadiem; ministri jāizraugās ķēniņam ar parlamenta pie-

krišanu un ticības ķildu izbeigšanas dēļ jāpasludina ticības brīvība.

Kārlis Ļ joprojām turās pie savas vecās politikas: atklāti izliekas

par independentu draugu, bet slepeni cenšas pret viņiem intriģēt un sauc uz



jaunu ciņu savus sabiedrotos. Uz ārzemēm izceļojošie rojālisti sāk atgriez-
ties atpakaļ; sākas ķēniņa piekritēju dumpis, skoti atkal iebrūk Ziemeļ-

Anglijā un zeme atkal taisās degt anarchijas un pilsoņu kara ugunīs.

Situācija atkal glābj Kromvels, sakaudams skotus un rojālistu dumpi-
niekus. Ķēniņu iesloga stiprā pilī un stingri apsargā. — Bargās represijas
pieved armijas vadoņu pretiniekiem jaunus piekritēju pulkus; parlaments
atklāti nostājas ķēniņa pusē un pasludina dumpīgo armiju par visu nelaimju
vaininieci. Independentu armija aplenc ēku, kurā apakšnams notur savu

sēdi un apcietina 81 deputātu. Līdz ar to parlamenta jeb presbiteriāņu par-

tija zaudē savus vadoņus un patiesībā beidz eksistēt. Līdz ar mērenākās

parlamenta partijas bojā iešanu ir izšķīries arī ķēniņa liktenis: Indepen-

-dentu deputāti sāk rīkoties visa parlamenta vārdā (t. s. „rumpja parla-
ments": indepedentu frakcija uzskata sevi par „garā parlamenta" ķermeni)

un nodod ķēniņu ārkārtējai tiesai kā konstitūcijas pārkāpēju un valsts no-

devēju, kaut gan ārkārtējās tiesas aizliegtas ar „tiesību peticiju", ko par-

laments savā laikā uzspiedis šim pašam ķēniņam. — Nelīdz arī juristu un

vēl pārpalikušo augšnama locekļu protesti: independenti paziņo, ka tūliņ

pēc Dieva gribas tautas griba esot augstākais likumu un katras varas avots.

Tiesa 1649. g. janvārī piespriež ķēniņam nāves sodu un divas dienas vēlāk

Kārlim I. nocērt galvu uz ešafota.

Pūlis, kas nesen vēl uzgavilējis ķēniņa pretiniekiem, tagad sāk nostā-

ties nosodītā valdinieka pusē, jo vairāk tāpēc, ka visa zeme smagi cieš zem

kareivju diktātūras. Sentimentālāki noskaņoti elementi tautas masās pat

sāk uzskatīt šo speciālistu vārda laušanas lietās par mocekli un asins lieci-

nieku, un viņa vecākais dēls Kārlis, kā likumīgais troņa mantinieks, paliek

Kromvelam un independentiem par bīstamu pretinieku.

Kromvela diktātūra

īndependenti proklāmē Angliju par republiku, kuras priekšgalā nostā-

da valsts padomi; parlamenta funkcijas uzjemas independentu frakcija.

Katojticīgā Īrija neatzīst apvērsumu un atzīst par savu ķēniņu notiesāta

Stjūarta vecāko dēlu Kārli. Uz Īriju dodas arī angļu rojālisti un kādu laiku

liekas, ka īriem savukārt būs lemts valdīt pār Angliju.

Situāciju atkal glābj Kromvels, dodamies uz Īriju savu fanātisko karu

pulku priekšgalā, un viņa kareivji dziedādami garīgas dziesmas lej īru ka-

toļu asinis kā ūdeni, dēvēdami savus pretiniekus par vilistiem, kuru iznīci-

nāšana esot Dievam patīkams darbs. 1652. g. izpostītā un izkautā Īrija ir

atkal spiesta atzīt Anglijas virskundzību. Kromvels konfiscē pusi no īru

zemes īpašumiem un atdod angļu kolonistiem.

Troņmantinieks Kārlis dodas uz Skotiju, izlikdamies par prezbiteriāņu

piekritēju. Stjūartu nostiprināšanās Skotijā apdraud republikānisko iekār-

tu Anglijā un Kromvels armijas priekšgalā dodas uz ziemeļiem, sakauj

skotus divās kaujās un piespiež Kārli bēgt uz Franciju. Parlaments (lie-

lākā daļa deputātu jau aizgājuši mājās) jau sen vairs nav tautas gribas iz-

paudējs, kaut gan joprojām pretendē uz šo godu. Kromvels ieteic depu-

tātiem piejemt lēmumu par parlamenta atlaišanu (īsi priekš pilsoņu kara

piejemts likums, ka parlamentu var atlaist tikai pats parlaments), bet depu-

tāti tam pretojas. Tad Kromvels padzen viņus mājās ar kareivju palīdzību,

sasauc savus uzticamos independentus un dažus puritāņu deputātus un grib
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uzskatīt šo parlamenta surogātu par tautas gribas izteicēju. Tomēr izrādās,

ka arī te Kromvela draugi ir mazākumā. Viņi sanāk kopā paši uz savu

roku, paziņo parlamentu par atlaistu un atdod visu varu Kromvelam, ko

ar speciālu aktu, t. s. valdības instrukciju ieceļ par lordu-protektoru;

parlamentu nolemj vēlēt uz 3 gadiem; ķēniņa piekritēji nevar būt par depu-

tātiem, parlamentam jābūt valdošās partijas, nevis tautas gribas izpaudē-

jam. Izpildvaras orgānu iecelšanu atstāj protektora kompetencē un pie-

šķir tam zināmu summu administrācijas uzturēšanai un armijas un flotes

izdevumu segšanai. (Šai summā ietilpst kārtējie valsts izdevumi; lai dabūtu

naudu ārkārtējiem izdevumiem, protektoram vajadzīga parlamenta palīdzība;

parlamenta rokās atrodas arī lēgislātīvā vara un protektoram nav tiesības

atcelt parlamenta ieceltos valsts padomes locekļus.

Jau priekš tikšanas protektora godā Kromvels jutas kā Anglijas diktā-

tors un uzsāk krasi nacionālu ārpolitiku. Lai atsvabinātu Angliju no' nīder-

landiešu saimnieciskās aizbildniecības, viņš 1651. g. izdod nāvigācijas aktu,

kas aizliedz ievest Anglijā preces ārzemnieku kuģos, atskaitot tikai tās ze-

mes, no kuras nāk šie ražojumi. (Nāvigācijas akts ir vērsts tieši pret Nīder-

landi, kas kļuvusi bagāta kā vidutāja tirdzniecības sakaros starp Eiropas

valstīm). Nīderlande pieteic Anglijai karu, bet t. s. pirmajam jūras karam

nav panākumu. Tūliņ pēc mierlīgumā Kromvels steidz slēgt tirdzniecības

līgumus arī ar citām Eiropas valstīm (arī ar Kurzemi) un visiem līdzekļiem

veicina Anglijas saimniecisko uzplaukumu. lekšējā politikā "viņš turas pie

centrālizācijas principa, pasludina Skotiju un Īriju par Liel-Britannijas
valsts sastāvdaļām un piešķir viņām tiesības sūtīt savus pārstāvjus Anglijas

parlamentā. (Īri kā jau katoļi, faktiski nebauda tiesības kļūt par deputātiem

un tāpēc arī Vestminsteras parlamentā neredz neviena īru deputāta).

Anglijā sākas rūgums pret militāro diktātūru un Kromvelu. 1654. g.,

gribēdams dabūt naudu kara vajadzībām, Kromvels sasauc parlamentu, kas

tūliņ sāk kritizēt jauno konstitūciju. Diktātors liek deputātiem izvēlēties

vienu no diviem: parakstīt konstitūciju vai iet mājās. Lielākā deputātu

daļa atsakās paklausīt un Kromvels ir spiests pasludināt parlamentu par

atlaistu. Lai gūtu vajadzīgos līdzekļus, viņš ieved valstī kara stāvokli; pre-

tinieki organizē pret diktātoru vienu sazvērēstību pēc otras, bet bez panā-

kumiem. Sazvērniekus soda ar nāvi, un tas pats liktenis piemeklē arī rojā-

listus, kas ķeras pie ieročiem par labu Kārlim 11. Diktātors pārvērš visu

Angliju kara nometnē, sadala valsti 10 apgabalos un katras priekšgalā ieceļ

sev uzticamu virsnieku, uzdodams tam ieročiem uzturēt apgabala robežās

kārtību.

1656. g. diktātoram atkal vajadzīga nauda; viņš sasauc otro parlamentu,

bet gribēdams nodrošināt sev piekritēju vairākumu, tūliņ izslēdz no; depu-

tātu saraksta 100 viņam naidīgāko parlamentāriešu vārdus. Pārējie de-

putāti paliek piekāpīgāki un starp parlamentu un diktātoru noslēdz kom-

promisu; parlaments atvēl Kromvela prasītos naudas līdzekļus, apstiprina

„valdības instrukciju", bet Kromvels savukārt piekrīt konstitūcijas caurska-

tīšanai un likvidē jaunievesto militāro valsts pārvaldes aparātu. Piedevām

Kromvels atsakās arī turpmāk anullēt viņam nepatīkamo deputātu mandātus.

Parlaments savukārt piedāvā Kromvelam ķēniņa tituli un piešķir lordam-

protektoram tiesības iecelt sev pēcnācēju. — Acīmredzot Kromvels ir juties

tik visspēcīgs, ka nav turējis par vajadzīgu pie jemt piedāvāto kroni, juzda-

mies arī bez tā varenāks, nekā visi agrākie Anglijas valdinieki.

Diktātora izslēgtie deputāti atkal atgriežas parlamentā, kur pret Krom-

velu drīz nodibinās spēcīga opozīcija: stājoties spēkā lēmumam, ka parla-
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mentam jāsastāv no divām palātām, daļa Kromvela piekritēju ir pārgājusi
augšnamā un līdz ar to diktātoram vairs nav apakšnamā vairākuma. —

Kromvels atlaiž mājās arī šo pārlamentu, ar kuru tas sākumā tik teicami

sapraties.

Olivers Kromvels nostiprina ceļu, pa kuru ejot Anglija kļūst par jūru
valdinieci. Savā ārējā politikā viņš sākumā cenšas tuvināties Spānijai
(spāņu ienaidniece Francija ir devusi patvērumu Kārlim 11. un ar frančiem
atrodas sakaros arī parlamenta opozīcija), liek tai priekšā piešķirt angļiem
tirdzniecības brīvību Rietum-Indijā un palīdzēt angļiem iegūt Kalē un Din-

kirchenu. Kad spāņi noraida šīs prasības, Kromvels ķeras pie ieročiem.
Vidus jūrā iebrauc angļu flote admirāļa Roberta Bleķa vadībā, bet otra

flote, ko komandē Viljams Penns, dodas uz Rietum-Indiju, lai sagrābtu
savā varā kādu no Liel-Antiļu salām. 1655. g. angļu rokās krīt Jamaika, kas

paliek par viņu galveno atbalsta punktu ekvatoriālajā Amerikā. Tai pašā
laikā Kromvels sabiedrojas ar Franciju un ar tās palīdzību nostiprinās
Dinkirchenā. — šai brīdī, kad angļi gūst ārpolitikā panākumus visas malās,

Kromvels saslimst un mirst 1658. gadā.

Restaurācija

Parlamenta majoritāte ieceļ par lordu-protektoru Kromvela dēlu Ri-

čardu, bet tas nebauda armijas simpātijas un karavīriem joprojām ir lie-

lāka vara, nekā deputātiem. Armija piespiež Ričardu atlaist parlamentu

un atteikties no protektora amata. Tad armija liek priekšā sapulcēties
1653. padzītā parlamenta deputātiem; tie sanāk, bet armija drīz padzen

mājās arī pašus aicinātos, lai pēc kāda laika tos sasauktu atkal no jauna,

jo valstī sākas anarchija. Buržuāzija, kurai apnikušas jukas un kara vīru

kundzība, sāk ilgoties pēc vecās iekārtas, un arī tautas lielākajai daļai
valdības biežās maiņas ir apnikušas. Tā rodas auglīga zeme monarchijas

restaurācijai, par kuras iniciātoru kļūst ģenerālis Munks, kas kommandē

angļu pulkus Skotijā. Viņš dodas savu kareivju priekšgalā uz Londonu,

padzen mājās abus parlamentus, piespiež „rumpja parlamentu" piejemt

atpakaļ savās rindās izraidītos deputātus un tādā kārtā, nodrošinājis sev

paklausīgu vairākumu, izdabon cauri „garā parlamenta" lēmumu, ar kuru

tas pats pasludina sevi par atlaistu. Pēc tam notiek jauna parlamenta

vēlēšanas. Virsroku gūst rojālisti. Troņamantinieks iesniedz parlamentam

paziņojumu, ka atsakoties no pretenzijām uz neaprobežotu varu un ļaušot

parlamentam izvest tautas prasītās reformas. Parlaments piejem troņa

pretendenta tēzes un tas kā Kārlis 11. ierodas 1660. g. Londonā.

Viss šķiet ievirzās atkal vecajās sliedēs, bet cīņas pret Kārli L un re-

publikas gadi ir iesakņojuši angļu tautā pārliecību, ka parlamentam ir lielāks

spēks nekā ķēniņam. Savu nespēku jūt arī ķēniņš Kārlis 11. un sāk ap-

skatīties ārzemēs pēc stipra sabiedrotā. Par tādu viņam kļūst jaunais

Francijas ķēniņš Ludvigs XIV. Kārļa I. dēls izrādās vēl sliktāks valdi-

nieks, kā viņa tēvs, bet ētiskā ziņā vēl daudz zemāks: viņš sajem no Francijas

subsidijas, un nevien kļūst par Francijas valdinieka paklausīgu kalpu ārējā

politikā, bet pat par Ludviga XIV. spiegu, tam paziņodams Francijai naidī-

gos Anglijas parlamenta nodomus. Anglijas valsts intereses šai laikā prasa,

lai tā liktu šķēršļus ceļā Francijas iespaida pieaugumam kontinentā, se-

višķi Anglijai tuvākajās zemēs. Kārlis 11. cenšas pret labu samaksu brem-
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zēt šo interešu aizstāvēšanu visiem līdzekļiem. Viņš ir uzdzīvotājs, izvirtulis

an afērists, kas skatās uz ķēniņa amatu kā tādu, kas atviegloi līdzekļu

iegūšanu uzdzīvei. Viņš noslēdz ar Ludvigu XIV. slepenu līgumu, kas vērsts

pret Nīderlandes republiku, kaut gan parlaments aizstāv mazās kaimiņienes

neatkarību. (Ludvigs XIV. vēlāk izlietā šo līgumu Kārļa 11. iebaidīšanai,

draudēdams paziņot tā saturu parlamentam). Kārlim 11. tiešām izdodas

ieraut Angliju karā pret Nīderlandi kā Francijas sabiedroto, kaut gan tas

runā preti Anglijas interesēm. Nīderlandiešu flote uz jūras gūst pār ang-

ļiem vienu uzvaru pēc otras un viņu admirālis Ruiters aizlaužas līdz pašai
Londonai. Parlaments tomēr piespiež ķēniņu jau 1674. g. slēgt mieru ar

mazo republiku, ko Ludvigs XIV. tiecas pārvērst par Francijas vasaļvalsti.

Anglijas jauno atbalsta punktu viņpus kanāla, Dinkirchenu, ķēniņš tomēr

paspēj pārdot frančiem, lai gūtu jaunus līdzekļus savām izpriecām.
Kārlim 11. nav likumīga pēcnācēja (kaut ārlaulības bērnu viņam bijis

liels pulks), un par troņa mantinieku skaitās viņa brālis, Jorkas hercogs

Jēkabs, kas atklāti pārgājis katoļu ticībā un apprecējis katoļu ticīgā Mode-

nas nama princesi. Jēkaba pirmā sieva protestante viņam atstājusi divas

meitas, no kurām vienu, Mariju, vēlāk apprecējis Orānijas princis Vilhelms.

Pavalstnieki baidās, ka Jēkaba otrai sievai var piedzimt dēls un tad Anglijā

būs uz ilgu laiku atkal nodrošināta katoļticīgu valdinieku kundzība.

Baumas par Kārļa 11. slepeno līgumu ar Ludvigu XIV. jau klīst tautā

un viņas palīdz izplatīt pats Ludvigs, cerēdams sacelt Anglijā iekšējas jukas

un padarīt viņu uz laiku nekaitīgu tā plāniem Beļģijā un Nīderlandē.

1679. g. ķēniņu piespiež publicēt t. s. Habeas corpus act'u, kas nosaka, ka

katram Anglijas pilsonim ir tiesības pēc viņa apcietinājuma prasīt, lai to

24 stundu laikā vestu likumīga tiesneša priekšā; tālāk aktā nosacīts, ka

atskaitot pašus smagākos noziedzniekus, apsūdzētie pret galvojumu jāatstāj

uz brīvām kājām. — Habeas korpus act's paliek par Anglijas pilsoņu per-

sonīgās neaizskaramības apliecinājumu.

1680. g. notiek apakšnama vēlēšanas, un jauno deputātu majoritāte ir

par katra katoļticīga prinča izslēgšanu no mantojuma tiesībām, t. i. arī pret

Jorkas hercoga kandidātūru. Šī likuma piekritējus sāk dēvēt par vigiem

(skotu puritāņu palama), bet viņu pretiniekus par torijiem (arī palama,
ko puritāņi devuši īru katoļiem). Vigi apakšnamā patur virsroku un līdz

ar to Jorkas hercogam ir aizsprostots ceļš uz Anglijas troni.

Gļēvais ķēniņš piepēži izrāda negaidītu enerģiju, nostājas brāļa pusē,

iespaido augšnamu un lordi noraida apakšnamā piejemto likumu. Pašu

apakšnamu atlaiž mājā un Kārlis 11. nolemj nākamos trīs gadus iztikt bez

parlamenta palīdzības. Izrādās, ka tautas vairākums, par spīti vēlēšanu re-

zultātiem, tomēr nav vigu pusē un ir pret viņu radikālo politiku. Ķēniņš

jūtas tik stiprs, ka sāk izrēķināties ar vigu kreisā spārna vadoņiem. Tad

viņu pārsteidz nāve (1685. g.). Līdz ar Jēkabu 11. Anglijas tronī atkal no-

sēstas katoļticīgs valdinieks. Viņš gan steidzas apliecināt, ka nedomājot

aizskārt tautas un anglikāņu baznīcas tiesības, bet viņa patiesie nolūki ir

pilnīgi pretējas dabas. Viņš ir stingrāks un cietāks nekā visi pārējie

Stjūarti un pilns nikna naida pret vigiem, kas pretojušies viņa kandidātūrai.

Jēkabs 11. tic, ka visas valsts nelaimes ceļoties vienīgi no pavalstnieku

nepaklausības un valdinieku vājības, un ir absolūtas ķēniņa varas un katoļ-

ticības karotājs.

Atkal sākas cīņa starp dēmokratiju un absolūtismu, starp protestan-

tismu un katoļu baznīcas restaurācijas tieksmēm, starp tautu un despota.

Līdzīgi brālim, arī Jēkabs 11. meklē un atrod atbalstu pie Francijās.
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Parlamenta vēlēšanas dod majoritāti torijiem un ķēniņš cer dabūt par-

lamenta piekrišanu katoļu baznīcas lēgālizēšanai un represijām pret puritā-

ņiem, bet viļas savās cerībās; toriji nepiekrīt ķēniņa plāniem un Jēkabs ar

t. s. „indulgencijas paskaidrojumu" lēgalizē ir katoļus, ir sektantus, acīm-

redzot cerēdams iegūt piekrišanu arī pie protestantu radikāļiem. Pēdējie
tomēr neļaujas apmānīties, bet ķēniņa akts runā preti konstitūcijai un

Jēkabs 11. ar to ir tikai pavairojis savu pretinieku skaitu.

Tad viņš sāk atklāti protežēt katoļus, un, nebēdādams par Test act —

likumu, kas to aizliedz, sāk iecelt katoļus nevien virsnieku un ierēdņu,
bet arī anglikāņu baznīcas virsganu amatos. Universitātēs visas vakantās

vietas atdod katoļiem, un liberālākiem profesoriem atjem viņu amatus.

Anglijā ierodas jezuīti, kurus tauta nīst kā mēri, un ķēniņš stājas diplomā-

tiskos sakaros ar Vatikānu. Tiesnešus un ierēdņus, kas mēģina sargāt

likumus un konstitūciju pret ķēniņa gribu, valdinieks atceļ no amata. Gri-

bēdams gūt Anglijas tuvumā drošu atbalsta punktu pret saviem pavalst-

niekiem, ķēniņš sāk protežēt īrus un ieceļ par Īrijas viceķēniņu īru nacionā-

listu vadoni; angļu pulkus Īrijā pamazām izformē un viņu vietā nodibina

karaspēka vienības, kurās dien īru jaunekļi. īri savukārt sāk spaidīt angļu

kolonistus, censdamies tiem atmaksāt agrāko laiku pārestības, bet ķēniņš

neliekas ne zinis par kolonistu sūdzībām. Ķēniņš pat ataicina īru pulkus

uz Londonu, cerēdams vajadzības gadījumā uz tiem atbalstīties pret Anglijas

pilsoņiem. Angļi to uzjem kā jaunu smagu apvainojumu, jo naids starp

angļiem un īriem ir pārgājis abām tautām asinīs.

Lielā Anglijas revolūcija

Beidzot angļu tautas pacietības mērs ir pilns: ir vigi, ir toriji tagad aicina

uz Angliju ķēniņa znotu, Orānijas princi Vilhelmu; tas neliekas ilgi lūg-
ties, bet ekspedīcija novilcinās, jo pie Nīderlandes robežām stāv Ludviga XIV.

armija. Vilhelms 111. noorganizējis cīņai pret franču hēgemonijas tieksmēm

plašu koalīciju, kurai nav piebiedrojies vienīgi Jēkabs 11. Francijas ķē-

niņš lūdz Stjūartu nākt palīgā, bet sajēmis noraidošu atbildi, nolemj reizē

atriebties un sacelt Anglijā pilsoņu karu; viņš atvelk savus karapulkus no

Nīderlandes robežām, Vilhelms iegūst rīcības brīvību, izkāpj ar kara pulkiem

Anglijas piekrastē un sāk virzīties uz Londonas pusi, no visām malām sa-

jemdams palīgspēkus. Nedaudzie Jēkaba 11. piekritēji atstāj savu valdi-

nieku, un Stjūarts, kas jau laikus nosūtījis sievu un dēlu uz Franciju dro-

šībā, dodas beidzot arī pats trimdinieka gaitās. Zvejnieki, kuru laivā tas

cerējis kļūt pāri Lamanšam, viņu sajem cieti un izdod Vilhelmam, bet tas

augstsirdīgi ļauj sievas tēvam atkal izbēgt, un bēgšanas mēģinājums šoreiz

izdodas. Parlaments pasludina Jēkabu par atceltu no troņa un atdod varu

Vilhelmam un Marijai.

Apvērsums, kuram angļi devuši lielās jeb slavenās revolūcijas nosau-

kumu, ir norisinājies bez asins izliešanas, bet šai revolūcijai ir milzīgas
sekas Anglijas vēsturē. Priekš viņas Anglijā valda ķēniņi „no Dieva žēla-

stības", tagad turpretim sākas ķēniņu rinda, kuri patiesībā ir tikai mūža

prezidenti, jo faktiskā vara pieder parlamentam.

Arī Skotijā jem virsroku prezbiteriaņi: parlaments pasludina Jēkabu

par atceltu no troņa un atzīst Vilhelmu un Mariju par Skotijas valdinie-
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kiem. Apvērsumam pretojas vienīgi tikai katoliskā Īrija, kur ieradies no

Francijas arī Jēkabs II.; sākumā viņš gūst dažus panākumus, bet vēlāk zaudē

ģeneralkauju un ir spiests pa otram lāgam bēgt uz Franciju. Vilhelms dod

īriem dažas kompensācijas un arī viņi atzīst jauno dinastiju.

Konstitūcionālās monarchijas
nostiprināšanās

Ir vigi, ir toriji cer, ka jaunais ķēniņš nostāsies viņu pusē; Vilhelms 111.

mēģina būt iecietīgs pret vieniem un otriem un gandrīz zaudē abu simpā-

tijas. Pēc neveiksmīga mēģinājuma sastādīt kabinetu no abu partiju va-

doņiem, Vilhelms ieceļ par ministriem vigus un tādā kārtā Anglijā nodibi-

nās pirmais partijas ministru kabinets; sākumā ministri tomēr joprojām

kaitas par „ķeniņa kalpiem" un oficiāli vel nav parlamentam atbildīgi

Sākot ar šo kabinetu visi turpmākie

Anglijas ministru kabineti tomēr nāk

pie varas ar parlamenta majoritātes

piekrišanu. 1694. g. izdod likumu,

kas nosaka parlamenta pilnvaru il-

gumu uz 3 gadiem Anglijas vēsturē

sākas mierīgas attīstības un jauns uz-

plaukuma laikmets. Nodibinās arī

brīva un neatkarīga prese. (Bez An-

glijas tāda vēl ir tikai Nīderlandē).

Tikko nostiprinājies Anglijas

tronī, Vilhelms it spiests gatavoties

cīņai pret Franciju. Pie Anglijas
krastiem parādās franču flote, bet

lords Resels viņu iznīcina jūras kau-

jā un Anglija kļūst par jūru valdi-

nieci. Karu beidz Risvikas mierlī-

gums, kurā Ludvigs XIV. atsakās no

Stjūartu atbalstīšanas un atzīst Vil-

helmu par Anglijas ķēniņu.

Anglija XVII. g. s. beigās ir kļu-

vusi par turīgāko un bagātāko Eiro-

pas valsti tūliņ pēc Nīderlandes. Mir-

dams 1702. g., Vilhelms atstāj troni sa-

Izāks Ņutons

vai mantiniecei, sievas māsai Annai. Šīs ķēniņienes laika Angli ja ar jaunu

sparu metas Vilhelma ievadītajā cīņā pret Ludviga XIV. tieksmēm pakun-

dzēt sev Rietum-Eiropu, un angļu ģeniālais kara vadonis hercogs Malboro

gūst daudzas uzvaras pār labākajiem Ludviga XIV. kara vadoņiem: (Kā

kara vadonis Malboro ir nepārspējams veiklu un reizē viegli izvedamu

stratēģisku plānu uzmešanā, prot teicami viņus piemērot apstākļiem, ātri

aptvert situāciju, spert īsto soli īstā vietā, un ir aukstasinīgs kaujas laukā.

Malboro ir nevien sava laika labākais ģenerālis, bet arī veikls intrigants

un diplomāts, un viņam ir liels iespaids Anglijas valsts lietās.)

Ķēniņienes Annas valdības laiks iejem izcilu vietu Anglijas vēsture

nevien Malboro gūto uzvaru dēļ; 1707. g. Skotiju galīgi apvieno ar Angliju
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viena Lielbritannijas ķeniņvalstī; sakot kopš ta laika Anglijai ir ar Skotiju

viens kopējs parlaments (Londonā).

XVII. g. s. otrajā pusē un XVIII. g. s. sākumā angļu rakstniecība pie-
dzīvo jaunus ziedu laikus, kuru sākumā vēl manāms franču klasicisma

iespaids. Džons Dridens ir šī laika lielākais angļu dzejnieks; Miltons rada

savu „Zaudēto paradīzi", bet jaunākais no šo ģēniju trijotnes ir satiriķis

Džonatāns Svifts, „Gulivera ceļojuma" autors, kurā tas dzēlīgi graiza sava

laika sabiedrību. Gadsimtu maiņā darbojas lielais augļu filosots, racionā-

lisma tēvs un tautas suverēnitātes aizstāvis Džons Loks, kas līdzīgi Faustam,

izstudējis vai visas fakultātes (medicīnas, dabas zinātņu un filosofijas) un

ir viens no lielākajiem Eiropas ģēnijiem, Monteskje (sava ziņa ari Russo)

priekštecis, kas jem pratu visam lietam par mērogu un noraida jebkādu

metafiziku.

Arī tīrās zinātnēs angļu tauta iejem XVII. g. s. izcilu vietu: 1660. g.
nodibinās Londonā ķēnišķīgā zvnātņu biedrība (akadēmija), kurai Izaks Ņū-
tons 1685. g. dara zināmu viņa atklāto gravitācijas likumu. Viņš ir sava

laika lielākais matemātiķis, l'i/iķis un astronoms, kas savos pētījumos un

slēdzienos atbalstās uz poļa Kopernika un vācieša Keplera atklājumiem, un

kopā ar tiem un franči Laplasu jāuzskata par pasaules uzbūves noslēpumu
sistēmas atšifrētāju. Ģeologs Gernets jau 1680. g. iedrošinās apgalvot,
ka zināmā Mozus leģenda par pasaules radīšanu esot nekas cits, kā „pūļa

vājai saprašanai domāta allēgorija", un nepiejemama vesela cilvēka prātam.

Dabas zinātņu pētīšanas alka pārjem plašas aprindas, un arī baznīcas mācī-

bas daudzi sāk svērt ar prāta svariem, atzīdami augstākās būtnes eksistenci,

bet atmezdami ap viņu apvītās teikas, jūdu leģendas un vidus laiku māņus.

Tie ir t. s. deisti, kuru ciltstēvs ir Čarls Blauns, prāta resp. „dabīgās reli-

ģijas" nodibinātājs; savos 1679.—1680. g. iznākušos darbos viņš noraida vi-

sus vecās un jaunās derības brīnumus. Pat Kārlis 11., līdzīgi savam tēvam,

ir mākslas un zinātnes draugs un dibina slaveno Grinvičas observatoriju.

Anglijas saimnieciskais uzplaukums

1581. g. dibinās Levan es kompānija tirdzniecībai ar Turciju, un starp

Angliju un Baltijas jūras baseina zemēm, Krieviju, Franciju, Itāliju, Spāniju

un Portugāli nodibinās cieši tirdzniecības sakari, 16. g. s. pēdējā pusē Ham-

burga kļūst par Anglijas preču galveno noliktavu uz Eiropas kontinenta

un no Rietum-Indijas. kur angļi saimnieko kā savās mājās, plūst uz Eiropu

viņu kuģi ar cukura kravām. Monopolu sistēma dod spēcīgu impulsu angļu

tirdzniecībai, bet aizsargmuitas sargā pašu māju rūpniecības ražojumus tik

ilgi, kamēr tās ražojumi kļūst spējīgi konkurrēt pasaules tirgū ar citu

zemju precēm. 1600 g. Elizabete nodibina Rīt-Indijas kompāniju, kas 17. g. s.

padara Madrasu, Bombeju un Kalkutu par saviem galvenajiem atbalsta

punktiem Āzijas dienvidos. Apstākļi ir Anglijai labvēlīgi: no Flandrijas,
kas asiņo spāņu-nīderlandiešu karā, nāk pāri jūrai amatn;eku un rūpnieku

pulki ar savam zināšanām, savu izkopto garšu un kapitāliem un paliek par

angļu skolotājiem. Hanzas agrākās varenības atliekas galīgi iznīcina 30 gadu

karš, bet franču rūpniecībai dod briesmīgu sitienu Nantes edikta atcelšana,

pēc kuras jauns ieceļotāju — šoreiz hugenotu — vilnis atkal iesitas Anglijā

un liek pamatus viņas stikla, zīda un kokvilnas rūpniecībai. Lai veicinātu

rūpniecības uzplaukumu, Anglijas valdība pat aizliedz izvest izejvielas, ku-
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ras varētu derēt vietējām fabrikām, — vilnu, ādas, nekrāsotu un neveltu

vadmalu v. t. t. Lai sekmētu lauksaimniecību, importējamai labībai uzliek

augstas muitas. \

Anglijā šai laikā jau dzīvo 11 milj. cilvēku, no tiem 7 milj. pašā

Anglijā, 3 milj. Īrijā un 1 milj. Skotijā. Abas pēdējās ir tipiskas agrār-

zemes, bet pati Anglija jau taisās kļūt par lielrūpniecības zemi un Londonai

— arī tā laika Eiropas lielākajai pilsētai — ir 700,000 iedzīvotāju. Viņa

ir Anglijas politiskās, sociālās un saimnieciskās dzīves centrs un izkon-

kurrē starptautiskajā tirdzniecībā Amsterdamu. Angļiem šai laikā pieder

Anglijas ķēniņiene Anna

jau ap 3000 tirdzniecības kuģu, un kara flotē skaitās 200 kara kuģi. Ludviga

mēģinājumi vājināt Nīderlandes fēderācijas jūras spēkus, galu galā nāk par

labu Nīderlandes ko-nkurrentei Anglijai, un angļu nācijas iejēmumi no

kuģniecības vien pārsniedz miljonu mārciņu. Anglijas ārējās tirdzniecības

bilance ir stipri aktīva, bet pati tirdzniecība pa lielākai daļai atrodas privi-

liģēto kompāniju rokās, no kurām lielāko lomu spēlē Austrum-Indijas kom-

pānija. Blakus rūpniecībai zeļ ari lauksaimniecība; zemkopība atrodas uz

samērā ļoti augstas pakāpes un ražotās labības kvantums ir tik liels, ka

ik gadus izved par vairāk kā pusotra miljona labības uz ārzemēm. Vilnas

un vadmalas eksports ienes 2 reizes belāku summu. Joprojām zeļ un plaukst
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kalnrūpniecību un Anglijas ogles patere ari Beļģijas un Nīderlandes uz-

jēmumi.
1694. g. dibinās Anglijas banka, bet valsis parādi, kas aug augumā, dod

iespēju angļu baņķieriem noguldīt uz drošiem procentiem savus liekos kapi-

tālus. Kari Anglijai jau šai laikā kļuvuši par uzjēmumiem, pie kuriem tā

ķeras kommerciālu interešu dēļ vai cerībā iegūt jaunas kolonijas. Par

Anglijas materiālo labklājību liecina arī kapitāla procentu nemitīgā kri-

šana 17. g. s. beigās.

Protežējot mētropoles rūpniecību, Anglijas valdība aizliedz ievest angļu

kolonijās ārzemju preces un atļauj saviem kolonistiem tirgoties ar citām

valstīm tikai ar Anglijas firmu starpmecību; ari koloniju ražojumiem: cu-

kuram, tabakai, kafejai, kokvilnai, ādām, labībai, dzelzij v. t. t. sākumā

jānāk no kolonijām uz Angliju, no kurienes angļu kuģi tās izvadā pa visām

pasaules malām. Ārzemju preces var ievest angļu kolonijās tikai angļu

kuģi un caur Anglijas ostām, šis mētropoles saimnieciskais egoisms Anglijai

18. g. s. ir dārgi jāsamaksā.
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XXIII. Rišeljē un Mazarini

Indriķa IV. nospraustais Francijas ceļš iekšējā un ārējā politikā tik

lielā mērā sakrīt ar toreizējiem apstākļiem un atbilst tautas vairākuma

tieksmēm, ka šo ceļu pēc ilgākas vai īsākas vilcināšanās ir spiesti staigāt

arī daudzi vēlākie Francijas likteņu vadītāji.

Tūliņ pēc Indriķa IV. nāves Francijas stāvoklis nav nekāds apskau-

žamais. Ķēniņiene-atraitne Marija Mediči uzjemas valdīt valsti sava 9 gadus
vecā dēla Ludviga XIII. vietā, bet šo uzdevumu viņai dara divkārt grūtu

tas, ka reģente ir ārzemniece un franču tautā tai maz piekritēju. Pēc re-

ģenta goda tīko arī dinastijas jaunāko liniju prinči; Indriķa IV. savaldītie

augstmaņi sāk atkal spītīgi pacelt galvu un lielie ierēdņi atceras tos laikus,

kad provinču gubernātori vēl varēja justies savās pilīs kā pusneatkarīgi
valdnieki. Pati Francija atrodas lielu un grūtu karu priekšvakarā: Indri-

ķis IV. bija īsi priekš nāves mobilizējis Francijas bruņotos spēkus un

organizējis lielu koalīciju cīņai pret Habsburgiem Vācijā, Itālijā un Pire-

nēju pussalā. Pēc lielā ķēniņa noslepkavošanas koalicija sabrūk, bet Habs-

burgi, kas sagatavojušies nāves cīņai, jūtas stiprāki nekā jebkad.

Reģente Marija Mediči ir ordināra sieviete, bet ar plašu izglītību un

zināmām spējām orientēties valsts lietās. Viņa jūt, ka tās dēla varai draud

briesmas no augstmaņu un prinču puses, un ka aristokrātijas opozīcija lūkos

sasniegt savus mērķus, tūliņ pēc tam, kad Francija būs ierauta karā. Lai

novērstu briesmas no iekšienes, reģente tiecas izlīgt ar Spāniju un tas viņai

arī izdodas. Juzdamās franču augstmaņu vidū kā svešiniece, Marija Mediči

lūko atbalstīties uz saviem tautiešiem — itāļiem, un par reģentes favorītu

un uzticības vīru valsts lietās kļūst Florences patricietis Končini, ko tā

ieceļ par markizu d'Ankru un Francijas maršalu, kaut gan šis mantkārīgais

intrigants ne reizes nav bijis kaujas ugunīs. Viņš tomēr izrādās par pārāk

nevarīgu balstu, lai spētu palīdzēt ķēniņienei ierobežot aristokrātijas iespaida

vairošanos. Augstmaņi un prinči sagrābj savā varā vienu provinci pēc

otras, un katrs rauj ko var. Marija Mediči tiecas arvienu ciešāki saistīties

ar Spāniju, kur valda absolūta monarchija. Francija, kas līdz šim bijusi

galvenā cīnītāja pret spāņu hēgemoniju Eiropā, kļūst par Spānijas Habs-

burgu sabiedroto; līdz ar to stiprinās mūsu pasaules daļā arī katoļu baz-

nīcas un absolūtisma uzvaras izredzes. Lai lauztu augstmaņu patvaļu, re-

ģente 1614. g. sasauc kārtu pārstāvju ģenerālsapulci, cerēdama rast atbalstu

pie buržuāzijas. Tauta savukārt gaida, ka ģenerālsapulce reorganizēs

valsts pārvaldes aparātu, pazeminās nodokļus, atcels amatu pērkamību un

likvidēs citus ļaunumus; bet ne tautas, ne reģentes cerībām nav lemts pie-

pildīties. Pilsētu deputāti gan sāk ģenerālsapulcē cīņu pret augstmaņiem,

bet paspēj turpat sanaidoties arī ar garīdzniekiem, un pret reģentes sabie-
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droto buržuāziju nodibinās vienota muižnieku un garīdznieku fronte. Re-

ģente lūko izlaipot pa vidu un pēc pusgada ilgām neauglīgām debatēm atlaiž

deputātus mājās. Kopš tā laika Francijā kārtu pārstāvju ģenerālsapulces

vairs nesanāk 175 gadus, un atkal sapulcējas tikai 1789. g. Priekšpēdējās

ģenerālsapulces nevarība liecina, ka Francijas toreizējā sabiedrība kļuvusi
tik nevarīga, ka nespēj izbīdīt no sava vidus kādu aristokrātisku vai dēmo-

kratisku varu, kas spētu iespa :dot vai locīt pēc savas gribas valsts likteni.

Tādi apstākļi rada auglīgu zemi absolūtismam un preti tam virza Franciju

(tāpat kā daudzas citas tā laika Eiropas valstis) viņas politiskās attīstības

gaita. Buržuāzijas dziļais naids pret aristokrātiju kārtu sapulcē 1674. g.

pirmo reizi parādās visā kailumā un šai ziņā starp abām pēdējām Fran-

cijas kārtu ģenerālsapulcēm ir visai liela līdzība.

Vispārējais nemiers sāk izlauzties uz āru, kad reģente 1615. g. rudenī

svin Ludviga XIII. kāzas ar spāņu princesi. Vairākās valsts malās sākas

dumpji, kuru priekšgalā nostājas Burbonu nama prinči. Reģente metas

«īņā pret dumpiniekiem ar lielu enerģiju, apcietina viņu vadoni princi
Kondē un pārējos dumpiniekus veic vairākās kaujās. Tad reģenti ķer

smags sitiens no tās puses, no kuras viņa to vismazāk gaidījusi. Šo sitienu

tai dod viņas dēls Ludvigs XIII.

Jaunais Francijas ķēniņš ir gļēvs, viltīgs, atriebīgs, neuzticas nevienam

un arī nemīl nevienu, bet (tāpat kā daudzi citi nevarīgi cilvēki) instinktīvi

meklē atbalstu pie cilvēka ar stipru raksturu un lielu gribas spēku. Par

jaunā ķēniņa pirmo kakla kungu uzmetas viņa vanadznieks Lijns, kas cer

gūt noteicošo iespaidu galmā un uzkūda ķēniņu pret reģentes mīluli d'Ankru,

apgalvodams, ka favorits gribot ķēniņu nogalināt; Ludvigs XIII. notic intri-

gantam un dod savai gvardijai pavēli nogalināt maršalu (1617. g.). D'Ankra

atraitni — reģentes uzticamāko draudzeni — kā burvi un nodēvēju notie-

sā uz nāvi, bet pati Marija Mediči ir spiesta izlaist savu līdzšinējo varu no

rokām un doties trimdā uz provinci. Viņas pamestos grožus sākumā sa-

grābj rokā Lijns, bet tas izrādās vēl sliktāks par d'Ankru. Viņš lūko gūt

atbalstu pret augstmaņiem pie klerikāļiem, bet ārpolitikā staigā reģentes

pēdās, uzturēdams ciešu draudzību ar Spāniju. Nemiers valstī kvēl jo-

projām, bet dumpjus izdodas apspiest, arī to, kuru ceļ pret Ludvigu XIIL

viņa māte, sabiedrojusies ar vairākiem augstmaņiem un hugenotiem. Ķēni-

ņiene drīz pēc tam izlīgst ar dēlu, bet hugenoti, baidīdamies no ķēniņa

draugiem klerikāļiem, turpina cīņu, atbalstīdamies uz saviem cietokšņiem,

kuri uz Nantes edikta pamata atstāti viņu rokās. Lijns, ticis Francijas

konnetabla godā, mirst nenovedīs līdz galam karu pret hugenotiem. Ķēniņa

karaspēks turpina apkarot spītīgos protestantus arī pēc konnetabla nāves,

un 1622. g. piespiež hugenotus padoties. Viņiem atstāj ticības brīvību, bet

likvidē viņu politisko un militāro organizāciju un atjem cietokšņus, atskaitot

La Rošelu un Montobanu. Līdz ar to ir sperts jauns solis tālāk pa cen-

tralizācijas un absolūtas monarchijas stiprināšanas ceļu.

Šis miers, kas iekšēji stiprina Francijas vienību, dod Ludvigam XIII.

iespēju turēties pie neatkarīgākas politikas arī ārējās lietās, jo vairāk tāpēc,

ka viņš šai laikā jau ir sācis pakļūt zem savas mātes agrākā padomnieka

bīskapa Rišeljē iespaida.
Žanis Armans Diplesī dc Rišeljē ir cēlies no vecas franču aristokrātu

ģints, ir apbalvots no dabas ar dzelzs enerģiju, pilns nesatricināmas paš-

paļāvības, liela gribas spēka un ar ģeniāla politiķa dāvanām. leguvis ķē-

niņa uzticību, viņš pamazām sagrābj savās rokās arī faktisko varu un sākot

no 1624. g., kad viņu ieceļ par premjērministri, līdz savai nāves stundai
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(1642. g.) ir faktiskais Francijas valdinieks, viņas nekronētais ķēniņš, ka

cenšas stiprināt valsti un absolūtismu visiem līdzekļiem. Rišeljē ir pirmai:
apzinīgais Indriķa IV. politikas turpinātājs; viņa mērķis ir absolūta mo

narchija un Francijas pārvēršana par pirmo Eiropas lielvalsti. Ārpolītikī
viņš pirmā kārtā tiecas lauzt Habsburgu dinastijas milzīgo varu ar prote
stantu valšķu palīdzību, t. i. turpina Indriķa IV. darbu. Arī ticis kardināk

godā, Rišeljē tomēr stāda baznīcas intereses zemāk par Francijas ralst?

interesēm un ticības lietās izrāda lielu toleranci.

Kardināls Rišeljē

Pirmā sadursme starp Spāniju un Rišeljē vadīto Franciju notiek dēļ
Šveices novada Veltlinas, ko spāņi sagrābuši savā varā, gribēdami sev no-

drošināt ceļu no Lombardijas uz Vācijas Habsburgu zemēm. biešu sa-

karu nodibināšanos starp abu Habsburgu līniju piederumiem apdraud pā-
rējās valstis un to skaitā arī Franciju. Rišeljē slēdz 1624. g. pret Habs-

burgiem militārsavienību ar Venēciju, Savoiju un Angliju. Veltinas no-

vadā iemaršē franču karaspēks un izdzen spāņus no viņas kalnu aizām,
kas tik svarīgas Habsburgiem. Franciju atbalsta arī Nīderlandes ziemeļu
provinču fēderācija.
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Lai gūtu brīvas rokas ārpolitikā, Rišeljē vispirms ir spiests izrēķi-
nāties ar ieķšējiem ienaidniekiem, — hugenotiem, kas slepeni brāļojas ar

Spāniju, sajemdami no viņas naudas pabalstus, un 1625. g. ceļ jaunu dumpi,
un klerikāļiem, kas arī simpatizē Francijas ienaidniecei Spānijai. Necerē-

dams reizē tikt galā ar vieniem un otriem, Rišeljē nolemj apspiest hugenotus

ar viņu pašu ticības brāļu — ārzemnieku palīdzību, lai pēc tam varētu

izlīgt ar klerikāļiem, nenesot pie tam pārāk lielus upurus. Viltīgā kārdi-

nāja plāns izdodas, jo Anglijas un Nīderlandes protestanti uzskata franču

hugenotu brāļošanos ar Spāniju kā protestantisma nodevību; ar angļu un

nīderlandiešu flotes palīdzību kardināls piespiež kapitulēt hugenotu galve-

nos cietokšņus. Hugenoti slēdz ar valdību jaunu konkordātu, kas vēl vairāk

ierobežo viņu autonomiju. Pēc tam Rišeljē pārtrauc brāļošanos ar Angliju

un Nīderlandi, un, gribēdams izlīgt ar franču katoļiem, slēdz mieru ar

Spāniju. Veltlinas novadu, kura dēļ sācies karš, pasludina par neatkarīgu
kantonu.

Ticis galā ar hugenotiem un klerikāļiem, kardināls ir spiests izcīnīt

trešo cīņu, šoreiz pret augstmaņiem, kurus vada ķēniņa brālis Orleānas

hercogs Gastons. Rišeljē salauž augstmaņu dumpi ar lielāko nesaudzību,

iemet cietumā divus ķēniņa brāļus un liek sodīt ar nāvi viņu domu biedrus.

(Orleānas hercogs, kas laikus padevies un nodevis citus dumpiniekus, vienī-

gais atrod Rišeljē acīs žēlastību).

Rišeljē stāvoklis pēc viņa bargās izrēķināšanās ar ķēniņa tuviniekiem

un viņu piekritējiem ir stiprāks nekā jebkad. Ludvigs XIII. ir tikai akls

ierocis viņa rokās un pats baidās no kardināla. Ķēniņš ir tiktāļ nokļuvis zem

Rišeljē iespaida, ka pats raksta ievadrakstus valdības oficiozam „Gazette dc

France", aizstāvēdams sava premjēra politiku.

Augstmaņu sacelšanās un viņas neveiksme vēl pavairo franču tautā

naidu pret aristokrātiju; atbalstīdamies uz zemāko slāņu simpātijām Rišeljē
dod rīkojumu nojaukt augstmaņu piļu apcietinājumus. Šis solis apcērt sak-

nes feodāļu patstāvības kokam, kas jau tā sācis nīkuļot, un atbruņo kar-

dinālam naidīgos augstmaņus. Zemnieki un pilsētnieki ilgojas pēc miera,

kārtības un materiālas labklājības, un cer, ka to dos monarchija, nevis

augstmaņu kundzība. Viss tautas vairums šai laikā ir pārliecināti rojālisti,

un tauta nevien ar lielāko sajūsmu palīdz nojaukt aristokrātijas cietokšņu

mūrus, bet arī palīdz tām turēties ārpolitikā pie līnijas, kas augstāk par

visu stāda pašas Francijas intereses.

Hugenoti, nevarēdami aizmirst zaudēto autonomiju un, Anglijas atbal-

stīti (Anglija tur uz Franciju ļaunu prātu, jo pēdējā slēgusi separātu mieru

ar Spāniju), ceļas jaunā dumpī. Anglijas bruņotais pabalsts tomēr ir par

vāju, un Rišeljē izrādās nevien teicams valsts vīrs, bet arī apdāvināts kara

vadonis: viņš pats ved kara pulkus kaujās pret hugenotiem un viņu sa-

biedrotiem angļiem, aplenc La Rošelu, kuras hugenotu garnizons izmisis

aizsargājas. Bads beidzot piespiež to padoties (1628. g.), un uzvarētājs liek

nojaukt hugenotu cietokšņa apcietinājumus. Gadu vēlāk padodas arī pā-

rējie hugenotu atbalsta punkti. Rišeljē apsola hugenotiem ticības brīvību

un tura vārdu. Kardināla saudzība pret ķeceriem savukārt sanikno kleri-

kāļus, kuru priekšgalā šoreiz stājas Marija Mediči, nevarēdama mierīgi

noskatīties, kā viņas agrākais padomnieks iejēmis tās vietu Ludviga XIII.

valsts priekšgalā. Nevarīgais ķēniņš arī šoreiz nostājas kardināla pusē, un

Ludviga XIII. māte ir spiesta atstāt dēla zemi un doties trimdā uz ārzemēm.

Aizbēg arī troņa mantinieks Orleānas hercogs, kas atbalstījis māti viņas

cīņā pret visvareno kardinālu. Hercogs bēg pie Lotaringijas valdinieka.



Troņmantnieka došanās trimdā, lai glābtos no kardināla atriebības, beidzot

saceļ pret Rišeljē kājās nevien augstmaņus, bet arī lielburžuāziju; ministrs

padzen no zemes nevien ķēniņa māti, bet arī viņa brāli un Francijas troņ-
mantinieku! Par kardināla rīcību sāk kurnēt arī rojālisti. Visi, kas agrāk

spēlējuši Francijā lielu lomu, augstmaņi, pilsētu maģistrāti un parlamenti —

ceļas kājās pret lepno un bargo kardinālu. Opoziciju vada troņmantinieks,
kas atgriezies no ārzemēm, un viņa draugs hercogs Monmoransi, Franci-

jas lepnākās augstmaņu ģints pēdējā atvase; dumpiniekiem nāk talkā spāņi
un lotaringiešu karapulki. Rišeljē metas ienaidniekiem preti, ķēniņa kara-

pulki atsit kaimiņvalšķu kareivju iebrukumu. Monmoransi mēģina stur-

mēt maršala Šomberga armijas iejemtās pozicijas, bet maršals to sakauj

un sajem gūstā. Populārā vadoņa zaudēšana paralizē dumpinieku spēkus;
kā pirmās padodas dienvidu provinces. Orleānas hercogs arī šoreiz nodod

savus cīņu biedrus un pāriet kardināla pusē, gribēdams glābt no konfiskā-

cijas savus lielos īpašumus; pārējos nemiernieku vadoņus, to skaitā arī Mon-

morani hercogu, soda ar nāvi. Ārkārtējas tiesnešu kommisijas apbraukā

provinces un spriež nāves sodus, nemaz nenopratinādamas lieciniekus un

apvainotos, un nerēķinādamās ar likumiem. Ārējā politikā Rišeljē cenšas

paplašināt Francijas robežas, kas toreiz vēl atrodas ne visai tāļu no Pa-

rīzes, grib aizsniegt austrumos Reinu, bet dienvidos padarīt Pirenējus par

robežu starp Spāniju un Franciju. No 1629.—1630. gadam viņš karo ar

Habsburgiem pa Itāliju, iejaucies strīdā dēļ Mantujas hercoga mantojuma.
Šai karā franči patur virsroku un ieceļ Mantujas tronī savu kandidātu.

Vācijā Rišeljē pabalsta prāvām naudas summām Gustavu Ādolfu, kas arī

cīnās pret Habsburgiem. Beidzot paši franči aktīvi iejaucas 30 gadu karā,

iejem Trīras kūrfirsta valsti, Lotaringijas hercoga zemes un piespiež El-

zasas pilsētas un Ķelni atzīt Francijas protektorātu. Rišeljē plāni par Reinu

kā Francijas austrumu robežu sāk piepildīties.

Negaidot rodas Francijai ziemeļos bīstams pretinieks, t. i. jaunā Spā-

nijas ķēnija Fīlipa IV. brālis, kareiviskais kardināls — infants Ferdinands,

ķas ticis Dienvid—Nīderlandes viceķēniņa godā. Pašā Vācijā ķeizars un

katoļi pēc Nordlingenas kaujas un Prāgas mierlīgumā jūtas uz laiku kā

uzvarētāji.

Rišeljē nolemj sviest cīņā visus Francijas spēkus, noslēdz ar Nīder-

landes republiku savienību, jau iepriekš sadalot savā starpā Spānijai pa-

kļautās Dienvid-Nīderlandes provinces. Kardināls piejem Francijas dienastā

Veimaras hercogu Bernhardu, solīdams tam kā algu Elzasu.

Pašu franču pulkiem šī kara sākumā nesmaida cīņu laime. Viņu kara

vīri ir pa lielākai daļai jauni, vēl nenorūdīti kaujās, un kara vadoņiem ir

maz jēgas par stratēģiju un taktiku. Pats Rišeljē cenšas arī te spēlēt gal-

veno lomu un vadīt tieši no Parīzes kara operācijas, kāpēc arī neviens ma-

nevris netiek izdarīts īstā laikā, un franči gandrīz visur cieš tikai zaudēju-

mus. Par spīti viņu 130,000 armijai, frančiem nesmaida laime ne Beļģijā, ne

Vācijā, nedz Šveicē. 1636. g. Habsburgu pulki sāk apdraudēt pašu Franciju:

viens spāņu ekspedīcijas korpuss izkāpj malā Bretaņā, otrs siro pa Gaskoņu,

bet trešais izdzen frančus no Lotaringijas un iebrūk Burgundijā; spāņi un

austrieši kardināla-infanta vadībā ielaužas Pikardijā un iejem vairākus

cietokšņus, bet ķeizara jātnieku ģenerālis Jānis dc Vērts ar kroātu, poļu un

kazaku pulkiem aizauļo līdz pašai Parīzei.

Rišeljē arī šai neveiksmju laikā nezaudē savu parasto pašpaļāvību; par

spīti zaudējumiem kara laukos, naudas trūkumam, dumpjiem daudzās valsts

malās un iekšējo ienaidnieku intrigām, kuru mērķis to sanaidot ar ķēniņu,
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viņš turās visām nelaimēm preti ar apbrīnojamu enerģiju. Kad ienaidnieks

apdraud pašu Parīzi, Rišeljē aicina galvas pilsētas iedzīvotājus glābt Franciju,

un pilsoni dod viņam naudu un kara vīrus. lenaidnieku vadoņu starpā nav

vienprātības un kardināls pagūst noorganizēt Parīzes aizstāvēšanu; drīz pēc
tam arī mežonīgie Vērta jātnieki ir spiesti atkāpties uz austrumiem. Lielā-

kās briesmas pagaidām ir novērstas, bet arī nākamā gadā kara laime vēl ne-

sveram Francijas pusē. — Itālijā spāņi gūst virsroku uz visas līnijas, Grau-

bindenes kantons, kas tik ilgi turējies Francijas pusē un šķir Austriju un

Spānijai pakļauto Lombardiju, ienaidnieku spaidīts atsakās no Francijas

draudzības. — Nav kaujas laimes arī Veimaras hercoga armijai, bet spāņi

atsit franču uzbrukumus Beļģijai un Pirenējiem. Laimīgākas dienas sākas

Francijai tikai 1638. g., kad Veimaras hercogs sakauj ķeizara karaspēku pie

Reinfeldenas un sajem gūstā daudzināto ķeizara jātnieku ģenerāli. Hercogs

pēc ilgas aplenkšanas iejem Breizachas cietoksni, stiprāko visā Reinas augš-

tekas baseinā, un atsaukdamies uz Rišeljē solījumiem, grib te dibināt sev ne-

atkarīgu valsti. Rišeljē, kas cer padarīt Reinu par Francijas robežu, sanai-

dojas ar hercogu un tikai hcicoga nāve novērš bruņotu konfliktu Starp šo

dēkaini un viņa maizes tēvu-kardinālu. Hercoga armijas vadoņi nodod sa-

vus kareivjus un viņu iekarojumus Francijas, t. i. Rišeljē rīcībā. Elzasas

lielākā daļa paliek par Francijas īpašumu. — Arī ziemeļos Francijas sabie-

drotiem sāk smaidīt kara laime; nīderlandiešu admirālis Mārtiņš van Tromps
1639. g. iznīcina Lamanšā Spānijas kapi floti, kura ved uz Beļģiju 12,000 ka-

reivjus. Uz sauszemes turpretim spāņi vēl arvienu ir pārāki par citu nāciju

kareivjiem. Dienvidaustrumos Savoija pāriet spāņu pusē un pēdējo gar-

nizoni okupē Nicu.

1640. g. beidzot sākas Spānijas iekšējais sabrukums, ko gaidījis jau

Indriķis IV. Katalonija. kuras iedzīvotāji pēc valodas un rakstura vairāk

rada frančiem» neka saviem rietumu kaimiņieni, grib raisīties vaļā no Kasti-

lijas aizbildniecības. Kataloņu dumpinieki sauc palīgā frančus, un Rišeljē

sūtītais korpuss steidzas uz dienvidiem, 1641. g. sākumā Katalonijas kaitu

pārstāvji atzīst Ludvigu XIII. par savu valdinieku.

Rišeljē atbalsta arī Portugāles centienu atsvabināties no spāņu virs-

kundzības. Reizē ar Kataloniju ķeras pie ieročiem arī portugāļi, un

tauta proklāmē Brangancas hercogu Jāni par Portugāles ķēniņu. Vājos

spāņu garnizonus aizdzen pāri robežai.

Kā redzam. Rišeljē 'r noteikts reālpolītiķis: cenzdamies nodibināt Fran-

cijā absolūtu monarchiju, viņš atbalsta kaimiņu zemju separātistus un brī-

vības cīnītājus, ja vien š's atbalsts vājina Francijas ienaidnieku spēkus; ci-

tādi uzticīgs katoļu baznīcas dēls, viņš nekautrējas iet protestantiem — zvie-

driem, vāciem un nīderlandiešiem palīgā pret Habsburgiem, kūdīt pret

Kārli 11. Stjūartu tā pavalstniekus Anglijā un Skotijā.

Katalonijas un Portugāles atkrišana piespiež Spāniju sūtīt lielāko ar-

mijas daļu pret dumpiniekiem: līdz ar to kara laime Vācijā, Itālijā un Dien-

vid-Nīderlandē sāk atkal svērties Habsburgu ienaidnieku pusē. — Rišeljē
beidzot taisās ievākt savu pūliņu augļus, un Dienvid-Beļģi jas un Reinas

kreisā krastā Vācijas zemju pievienošana Francijai šķiet nodrošināta.

šai brīdī, kad Rišeljē taisās kļūt par Eiropas likteņa lēmēju, viņam ne-

gaidot sāk draudēt lielas briesmas: Rišeljē favorīts Sēnkmars, kas ticis ar kar-

dināla ziņu augstā galma amatā r pratis iegūt ķēniņa uzticību un grib gāzt

premjērministru, lai pats iejemtu tā vietu. Šī mērķa sasniegšanai Sēnkmars

sadraudzējas ar augstmaņu opoziciju un slēdz slepenu līgumu ar Spāniju,

solīdamies tai pret labu samaksu atdot atpakaļ visus Rišel jē iekarojumus. —



Līguma teksts nokļūst kardināla rokās un dod viņam iespēju i/.nīoinat sa-

zvērniekus ar vienu pašu sitienu. Ķēniņš, ko augstmaņi jau paguvuši sakūdīt

pret kardinālu, tagad redz, ka viņa jaunie draugi ir nevien Rišeljē, bet arī

Francijas ienaidnieki, un sazvērniekus soda ar nāvi.

Rišeljē, kas jau grūti slims un jūt galu tuvojamies, vēl uz miršanas gul-
tas interesējas par valsts lietām un lemj nāves sodu saviem pretiniekiem.

Mūža galā Rišeljē ir sasniedzis savu mērķi; kā ķēniņa uzticības vīrs un pir-

mais ministrs, viņš ir neaprobežots Francijas valdinieks. Daju augstmaņu

ir aizvadīti citā saulē ar bendes palīdzību, daja ēmigrējusi uz ārzemēm, pā-

rējie dzīvo savās provinces muižās zem stingras uzraudzības. Sīkie muiž-

nieki sāk pulcēties ap galmu, stājas armijā vai administrācijas dienestā, grib

iejemt augstmaņu vietas, un lai to sasniegtu, klausa visās lietās kardinālam.

Virsnieki spēlē kartis

(J. Duka glezna Mlvchenes pinakolēkā).

KJēriķiem un parlamentiem ir palicies no viņu vecajam tiesībām tikai tik-

daudž, cik tās nekaitē absolūtisma interesēm. Augstāko kaitu privilēģijas

kardināls neaizskar, baidīdamies, ka kaitu starpību nivelēdami var apvienot

pavalstniekus cīņai pret absolūtismu. Tomēr šim Rišeljē celtam aizsarg-

dambim nav lemts nekāds saules mūžs: kamēr vēl aristokrātijai un prē-

lātiem vēl ir zināmas līdzrunāšanas tiesības valsts pārvaldes lietas, viņu so-

ciālajām un oikonomiskajām priekšrocībām ir zināms pamats. Līdz ar augst-

maņu atstumšanu no valsts [ietām, zemākajām kārtām visas augstāko aprindu

privilēģijas sāk likties kā liela netaisnība. — No otras puses absolūtisma ie-

vešanai ir dažas sekas, kas vēlāk nāk par ļaunu arī monarchijai: agrāk tauta

parasti vainoja visās nelaimēs augstmaņu ministrus un gubcrnātorus. kas
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jūtas savās rezidencēs kā mazi valdinieki. Pēc tam, kad visu sāk noteikt

un rīkot tikai ķēniņa griba, zemāko kārtu naids vēršas pret birokrātiju, kas

rīkojas monarcha vārdā, un ari pret pašu monarehu. Ķēniņu tagad vaino

nevien augstmaņu un garīdznieku kārtu privilēģiju uzturēšanā, bet uzkrauj
tam atbildību arī par nodokļu nastu smagumu, korrupcijas grēkus, karavīru
brutālitāti un ģenerāļu neveiksmes cīņu laukos. — Aizsargvalnis, kas šķīris

ķēniņu no tautas, izzūd un valstī vairs nav kārtu, uz kuru pleciem ķēniņš
varētu novelt atbildību pār tautas nelaimēm. Tādā kārtā lielais absolūtisma

stiprinātājs Rišeljē ir reizē palīdzējis sagatavot auglīgu zemi revolūcijai.
Valsts pārvaldībā Rišeljē konsekventi turās pie centralizācijas princi-

piem un palīdz izveidoties birokrātijai, kas iejaucas katra ciema iekšējās
lietās un katra pavalstnieka privātdarīšanās: pusducis ministru ķēniņa vārdā

lemj pār miljonu cilvēku likteņiem. Rišeljē kļūst par birokrātijas sistēmas

dibinātāju, kura iznīdē personīgo iniciatīvi, atstumj tautu no līdzdalības

valsts lietās un līdz ar to nokauj arī patriotismu un aktīvo tēvzemes mī-

lestību.

Provinču agrāko patstāvību Rišeljē apspiež visiem līdzekļiem. Lai sa-

šaurinātu gubernātoru varu, Rišeljē nostāda tiem blakus kā palīgus savus

ierēdņus-intendantus, tiem uzticēdams administratīvo un jūrisdikcijas varu

un nodokļu lietas. Intendanti pa lielākai daļai ir cēlušies no pilsoņu kārtas

un akli klausa pirmā ministra pavēlēm. Ar viņu institūta palīdzību premjer-

ministrs ierobežo kārtējo tiesu, sevišķi parlamentu kompetenci. Tagad pro-

vinču ierēdņus un arī augstmaņus sāk mest cietumā uz centra rīkojumu un

nerēķinoties ar vietējo tiesu ieskatiem. Bastilijas cietoksnis Parīzē paliek

par galveno valsts noziedznieku cietumu.

Armija ir absolūtās ķēniņvaras galvenais balsts un Rišeljē palielina viņa

skaitu uz 150,000 vīriem (Indriķa IV. laikā franču rēgulārās armijas kara

vīru kopskaits mierā laikā nav pārsniedzis 12,000 vīru). Lielās armijas uz-

turēšana apgrūtina valsts finances un iegrūž Franciju jau Rišeljē laikā dziļi

parādos.

Rišeljē pats jūtas kā valdinieks: viņam ir sava gvardija tāpat kā

ķēniņam un viņa pili redz vairāk izcilu vīru un vairāk greznības, nekā Luvrā,

kur mājo gļēvais un aprobežotais oficiālais Francijas valdinieks.

Rišeljē liek pamatus Francijas pārsvaram Eiropā nevien politikā, bet

arī garīgās dzīves laukā un franču valoda tiecas kļūt par Eiropas starptau-

tisko meli, un izskaust latīņu valodu. 1635. g. Rišeljē dibina franču akadē-

miju, kuras uzdevums ir slīpēt un izdaiļot franču valodu un veicināt reto-

rikas un poētikas uzplaukumu. Rišeljē ir franču literātūras klasiskā laik-

meta sagatavotājs. Pats kardināls sarīko savā pilī literāriskus vakarus, ku-

rus starp citiem apmeklē arī lielais drāmatiķis Korneļs. Uzplaukst teātris

un pār novitātēm interesējas visi, augsti un zemi. Skatuves, uz kurām līdz

šim dominējuši pūļa garšai domāti gabali, tagad iekaro cita, izsmalcinātāka

māksla, kas piemērota turīgo vidusšķiru un augstāko aprindu prasībām.
Visi Francijas lielākie gari šai laikā ir spiesti locīties kardināla-diktā-

tora priekša; to nedara tikai lielais filozofs Renē Dekarts, kas nevar panest

Parīzes smacīgo atmosfairu un dodas uz Nīderlandi. (Dekarts meklē visa

būtības atziņu iekšējos pārdzīvojumos un atzīst tikai vienu aksiomu, uz kuras

pamata tas ceļ savu filozofijas sistēmu; cogito, ergo sum, t. i., es domāju,

tā tad es eksistēju. — Dekarta sprausto ceļu staigā arī pārējie 17. g. s. franču

zinātnieki, filozofi un aistētiķi: matēmatiķis Paskals, garīgais orātors Bosiē,

Fenelons, kritiķis Bualo, Lafontens un citi, un viņa māceklis galu galā ir ari

Leibnics, lielākais no visiem gariem, kādus Vācija radījusi). —
Dekarts ir arī
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slavens matemātiķis, analītiskas ģeometrijas dibinātājs un gaismas pētītājs,

ceļa gatavotājs Ņūtona un Leibnica atklājumiem.

Rišeljē mirst 1642. g. decembrī, atstājis viņa celto absolūtās monarchijas

ēku, kas Francijā stāv nesatricināta līdz pat 1789. g. revolūcijai, Un tomēr,

kā mēs redzējām, viņš netieši ir arī šīs revolūcijas sagatavotājs.
Par Rišeljē pēcnācēju Francijā kļūst viņa draugs itālis Mazarini, ari

garīdznieks. Mazarini ir aukstasinīgāks, viltīgāks un lunkanāks nekā viņa

ģeniālais priekštecis, bet viņam trūkst Rišeljē vēriena un brutālā, katru pre-

testību dragājošā gribas spēka; toties Mazarini ir labāks diplomāts un cilvēku

pazinējs. Uz miršanas gultas Rišeljē ieteic savu draugu ķēniņam, pats pār-

dzīvodams Ludvigu XIII. tikai par dažiem mēnešiem.

Ludviga XIII. vietā par ķēniņu paliek viņa 5 gadus vecais dēls Lud-

vigs XIV. Par oficiālo reģenti skaitās jaunā ķēniņa māte Anna (Austrijas

princese, kas savam vīram sagādājusi daudz nepatikšanu, ielaizdamās saka-

Zemnieku izpriecas

[P. tiruegelaglezna)

ros ar Anglijas sūtni hercogu Bukingemu). Starp ķēniņieni un Ludvigu XIII.

līdz pašai viņa nāves stundai valda apslēpts naids un Rišeljē draugi reizē ir

ķēniņienes ienaidnieki.

Pēc Rišeljē un Ludviga XIII. nāves ap ķēniņieni-atraitni atkal sāk pul-

cēties augstmaņu opozicija, cerēdama, ka tagad atkal atgriezušies aristokrā-

tijas varas laiki. Vēl nenogaidījuši ķēniņa nāves stundu, aristokrātu ēmi-

granti steidzas mājup, lai palīdzētu saviem domu biedriem iznīcināt Rišeljē

mūža darbu. — To mana arī mirstošais ķēniņš un cenšas izjaukt ķēniņienes

partijas nodomus, ieceldams ķēniņieni par reģenti tikai vārda pēc, bet fak-

tisko varu uzticēdams reģentes padomei, kas izlemj svarīgākas valsts lietas

ar vienkāršu balsu vairākumu.

Ķēniņiene lūko atsvabināties no žņaugiem, kuras uzlicis viņas varas-

kārei Ludvigs XIII., un meklē sev palīgus. Par tādu kļūst Mazarini, kas savā
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un pārējo ministru vārdā apsolās palīdzēt ķēniņienei iegūt neaprobežotu

varu un nodod savas spējas un visu pārvaldes aparātu ķēniņienes rīcībā.

Tāpat ka savā laikā Marija Mediči, arī ķēniņiene Anna tagad sabiedrojas

pret aristokrātu pretenzijām ar monarchijas aizstāvjiem; ierobežoju mi.

kurus mirdams tai centies uzlikt Ludvigs XIII., izzūd paši no sevis: ķēniņieni
atklāti atbalsta no trimdas atgriezušies augstmaņi, turēdami viņu par savu

plānu piekritēju. Parīzes parlaments piejem lēmumu, kas atsvabina ķēniņieni

no visām nomirēja uzliktām saistībām. Ķēniņiene steidz iecelt Mazarini par

premjērministri; tas sākumā vairās ķildoties ar augstmaņiem un prot pat iegūt
dažu prinču labvēlību, uzstādamies kā viņu šķīrējtiesnesis un samierinātājs.

Draudzība starp ķēniņieni un Mazarini no vienas un aristokrātu augst-

maņiem no otras, nevelkas ilgi; varas dēļ drīz sākas cīņa; aristokrāti orga-

nizē sazvērestību pret kardinālu un pēdējais, dabūjis rīcības brīvību, pie-

spiež ēmigrantus bēgt atpakaļ uz ārzemēm vai doties projām no Parīzes v/

lauku muižām. Mazarini tagad ir guvis tik pat lielu varu, kā savā laikā viņa

labvēlis Rišeljē. (Reģentes vēstules, kas uzglabājušās, liecina, ka starp \ iņu

un Mazarini pastāvējuši arī intimākas dabas sakari; ir pat ziņas, ka abi

slepeni salaulāti).

Ar augstmaņu izvajāšanu Mazarini vēl nav izcīnījis galīgu uzvaru, jo

arī tautas masās ir sācies rūgums: karš turpinās joprojām, armijām nav tādu

panākumu, kā Rišeljē laikā, bet nodokļu un kara nastas gulstas uz pavalst-
nieku pleciem ar divkārtēju smagumu. Katalonija, kas proklamējusi Fran-

cijas valdinieku par savu ķēniņu, atkal padodas Spānijai. Arī Neapolē, kur

uz laiku frančiem izdevies gūt panākumus, triumfē spāņi. Karam Vācijā

(50 g. karš), šķiet, nebūs gala. Valsts finanču stāvoklis stipri satricināts, jo

ķēniņiene pirmajos mēnešos pēc vīra nāves ir izšķiedusi milzīgas summas, ce-

rēdama tām piekukuļot augstmaņus.

Valdībai izdodas samērā viegli tikt galā ar zemnieku dumpjiem, bet tad

pašā galvas pilsētā rodas valdībai ļoti bīstams pretinieks: tas ir Parīzes par-

laments, valsts pirmā un iespaidīgākā tiesu palāta, kas cenšas spēlēt Anglijas

parlamentam līdzīgu lomu, kaut gan abiem parlamentiem ir tikai kopējs no-

saukums. Jau 1630. g. Parīzes parlaments uzstāda prasību, lai visi ķēniņa

rīkojumi un ēdikti gūtu likuma spēku tikai pēc tam, kad parlaments ir tos

ievedis savos reģistros, papriekš pārbaudīdams, vai tie saskan ar vecajiem

likumiem: Parīzes parlaments tā tad pretendē uz tiesībām grozīt vai pat no-

laidit ķēniņa lēmumus. — Otra Parīzes parlamenta prasība ir tā, lai viņam

dotu tiesību saukt pie atbildības negodīgus ķēniņa ieceltus ierēdņus.

Rišeljē laikā Parīzes parlaments ir spiests pagaidām apvaldīt savu varas

kāri: nākot pie valsts stūres ārēji nevarīgākajam Mazarini, ar divkārtēju

neatlaidību atkal prasa sev līdzrunāšanas tiesības likumdošanas un finanču

lietās un pēc tam visas valsts mērogā. (Parlamenta locekļu, t. s. padomnieku

pašapziņu pavairo viņa neatkarīgais stāvoklis: viņi vai to senči ir ieguvuši

savas vietas pirkšanas ceļā un tāpēc jūtas gandrīz neatkarīgi no ķēniņa).

Pirmā sadursme starp parlamentu un valdību (pirmais liedzas reģistrēt

jaunus nodokļu likumus) sākas jau 1644. g., bet Mazarini, kas sākumā ķēries

pie represijām un arestiem, zaudē cīņu. Parlaments pārtrauc sēdes un aptin

tiesu darbību tik ilgi, kamēr premjērministrs atsvabina arestētos padomnie-

kus. 4 gadus vēlāk cīņa atjaunojas, un šoreiz parlamenta pusē nostājas arī

pārejas augstākās iestādes, arī nodokļu un aprēķinu palātas, un uzstāda par

cīņas gala mērķi valsts pārvaldes reformu. Parlaments sāk jemt virsroku

un tiecas se\ piesavināties visu varu valstī; lai atjemta ķēniņa varai viņas
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stiprāko balstu, parlaments grib panākt intendantu amatu likvidēšanu un

atcelt visus nodokļus, kas uzlikti bez parlamenta piekrišanas.

Vēsts par uzvaru, ko prinča Kondē vadītā armija guvusi kara laukā

pār spāņu pulkiem, iedveš reģentei un Mazarini jaunu drosmi un tie pavēl

apcietināt abus galvenos parlamenta opozicijas vadoņus. Izrādās, ka val-

dība pārvērtējusi savas spēkus: viss Parīzes pilsoņu vairākums nostājas par-

lamenta pusē. Pāris stundās saceļas kājās visa pilsēta, pilsoņi apbruņojas un

brūk virsū valdības kara pulkiem, un atspiež tos uz Mazarini pili. kurā

dzīvo arī jaunais ķēniņš un reģente. Faktiskā vara galvas pilsētā pāriet

Parīzes parlamenta rokās, uz kura prasību reģente ir spiesta atbrīvot abus

apcietinātos, bet pēc tam kopā ar galmu atstāj pilsētu. Parlaments steidz

apbruņot pilsoņus un apgādā Parīzi ar pārtiku, bet opozicijas vadoņi prasa

Mazarini atkāpšanos.

šī nemieru kustība dabon

„frondas" nosaukumu. — Parī-

ziešu bailes no aplenkšanas izrā-

dās pagaidām veltas, galms zie-

mai tuvojoties atgriežas atpakaļ

Parīzē, un reģente lūko izlīgt ar

parlamentu un tautu, atlaizdama

dažus nodokļus.

Kaļ-š Vācijā pa to laiku jau

ir beidzies, Francija ieguvusi El-

zasu, bet cīņas pret spāņiem Nī-

derlandē. Pirenējos, Burgundijā

un Itālijā turpinās joprojām un

tranči zaudē vienu kauju pēc ot-

ras. Parlaments, ko apreibinā-

jusi uzvara pār valdību, atjauno

ciņu ar to, bet Mazarini pagai-

dām turās sānis no visām valsts

lietām. Viņa vietā uz brīdi gūst

lielu iespaidu pie galma princis

Kondē, dodams reģentei padomu

slepeni bēgt projām vb Parīzes

un pēc tam sūtīt pret pilsētu ka

ra pulkus. — Aukstā ziemas

naktī ķēniņiene, mazais ķēniņš

Džulio Mazarini

un galms dodas no Parīzes projām uz sv. Žermenas pili (šī baisā nakts ir tā

iespiedusies Ludviga XIV. atmiņā, ka viņš līdz mūža galam nav turējis uz

parīziešiem labu prātu un. ticis varas kalngalos, izvēlas sev jaunu rezidenci).

Līdz ko Parīzē izplatās vēsts par galma bēgšanu un gaidāmo aplen-

kumu, parīzieši atkal ceļas kājas, izsludina Mazarini par valsts ienaidnieku,

un līgst kara vīrus. 1649. g. Francijā sākas pilsoņu karš. Atdzīvojas arī

augstmaņu opozīcija; daži prinči nostājas parīziešu milicijas priekšgalā;

daļa nemiernieku vadoņu pat stājas sakaros ar Spāniju.

Augstmaņu nostāšanas Parīzes revolucionāru puse kļūst liktenīga priekš

pašas revolūcijas, jo viņas dižciltīgos vadoņus interesē tikai pašu, nevis tau-

tas labums, nerūp brīvības, personas un īpašuma neaizskaramības principi

un tautas prasība pēc nacionālas valdības, kaut gan taisni šo prasību un prin-

cipu dēļ parīzieši ir ķērušies pie ieročiem. Vadoņu starpā sākas ķildas, pa-

rīziešos saplok entūziasma vilnis un arī parlaments redz, ka revolūcija pār-
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rērtusies par cīņu varas dēļ starp augstmaņu partiju no vienas un reģenti un

tās ministriem no otras puses. Sākas sarunas starp valdību un parlamenta
pārstāvjiem un beidzot noslēdz mieru, kurā valdība apsola dumpiniekiem
amnestiju, bet dižciltīgajiem dumpja vadoņiem dažādus, šauri personīgas
dabas labumus; par principiālajām parlamenta un tautas prasībām, par na-

cionālu valdību nav ne runa.

Pēc kāda laika ķēniņš atgriežas atpakaļ galvas pilsētā. Viss šķiet pa-
mazām ievirzās vecajās sliedēs. Piepēži Mazarini ar izbailēm redz, ka fron-

das vadoņi, augstmaņi un parlamenta padomnieki sāk draudzēties ar Kondē

un pēdējais tīko iejemt Mazarini vietu.

Spāņi iebrūk Ziemeļ-Francijā, bet dienvidrietumu provincēs tai pašā
laikā sākas prinča Kondē piekritēju sacelšanās. — Pašu Kondē Mazarini pa-

spēj apcietināt. — Spāņu uzvaras pār frančiem vēl vairāk satricina Mazarini

stāvokļa pamatus. Frondas vadoņi prasa atsvabināt Kondē, un prinča pusē

nostājas arī Parīzes parlaments. Mazarini ir spiests piekāpties un atstāj
galmu. Parlaments izspiež no reģentes pavēli, ka kardinālam un viņa tuvi-

niekiem 2 nedēbi laikā jāatstāj Francija un izraidītie nekad vairs nedrīkst

griezties atpakaļ.
Mazarini tiešām atstāj Franciju un apmetas Reinzemē. — Pašu ķēniņieni

un viņas dēlus frondas vadoņi tura Luvras pilī kā cietumniekus. Vadoņu

vienprātībai tomēr nav ilgs mūžs, un atkal sākas nesaskaņas; katrs domā tikai

par sevi un savu pašlabumu. Parlaments cenšas sagrābt visu varu valstī, bet

tam pretojas augstmaņi un prēlāti; Parīzes zemākās kārtas atmet revolūcijai

ar roku, negribēdamas liet savas asinis dēļ jaunām augstāko kārtu privilē-

ģijām. Pats Kondē naidojas ar citiem frondas vadoņiem, no kuriem daži sā-

kuši tuvināties ķēniņienei, un atstāj Parīzi.

14 gadus veco ķēniņu pasludina 1651. g. par pilngadīgu; līdz ar to re-

ģente slēpdamās aiz dēla muguras, gūst lielāku rīcības brīvību. Jaunais ķē-

niņš dodas ar galmu projām no Parīzes, solīdamies iet uz dienvidrietumu pro-

vincēm un pārmācīt Kondē draugus, kas tur savākuši karaspēku. Izkļuvis

ārā no dumpīgās galvas pilsētas mūriem, ķēniņš uz mātes padomu aicina Ma-

zarini atpakaļ, un tas nāk ar karaspēku, ko savācis pats par saviem privāt-

līdzekļicm. — Parlaments izsola par Mazarini galvu augstu godalgu, bet par

io nebēdādams, kardināls 6000 vīru liela karaspēka priekšgalā ierodas Fran-

cijā un tūliņ steidzas apvienoties ar galmu un jauno ķēniņu.

Parlaments šoreiz neriskē uzsākt atklātu cīņu; toties augstmaņi ir ener-

ģiskāki un ķeras pie zobeniem; dumpinieku priekšgalā nostājas vecais dē-

kainis un jaunā ķēniņa tēvocis Orleānas hercogs; viņa aicināti, spāņi iebrūk

Francijā un savienojas ar hercoga un Kondē pulkiem. Valdības armiju vada

vikonts dc Tirenns, kas veikliem manevriem piespiež Kondē atkāpties uz Pa-

rīzes pusi, un 1652. g. briesmīgi sakauj Kondē pulkus, kas nocietinājušies sv,

Antuāna priekšpilsētā. Tikai lielām mokām princim izdodas paglābties aiz

Pārīzes mūriem (uz parlamenta lēmumu, pilsēta apjēmušies ievērot šai cīņā

neitrālitāti). Parīzes pūlis nostājas prinča pusē, piespiež parlamentu un

pilsētas padomi celties dumpī pret ķēniņu, un Francijas galvas pilsētā uz

laiku nodibinās pūļa un tā vadoņu diktātūra. «

Mazarini pa otram lāgam atstāj Franciju, gribēdams nogaidīt, kā atri-

sināsies patreizējie Parīzes notikumi, kur prinči uzmetušies par pūļa vado-

ņiem, un jau sākušies mantīgo šķiru grautiņi. Pašā Parīzē drīz sākas iekšē-

jas cīņas un daļa pilsoņu slepeni sūta pie ķēniņa delegātus, lūgdama to at-

griezties atpakaļ galvas pilsētā. Ķēniņš solās to darīt, ja parīzieši padzīšot

princi Kondē un viņa piekritējus. Kondē, baidīdamies, ka viņu neizdod ķē-
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niņam, aizbēg no Parīzes, kurā atkal nāk pie varas vecā, ķēniņam padevīgā
padome. Nedēļu vēlāk Ludvigs XIV. atgriežas Parīzē. Dumpīgās provinces
un pilsētas kapitulē viens pēc otras, bet Tirenns ar Mazarini piespiež Kondē

atkāpties uz spāņu Nīderlandi, kur slavenais franču kara vadonis pāriet Spā-
nijas ķēniņa dienestā.

Fronda ir galīgi uzvarēta un apspiests feodāļu un pilsoņu kārtas pēdē-
jais sacelšanās mēģinājums pret absolūtisma nodibināšanos.

Trijus mēnešus pēc ķēniņa atgriešanās Parīzē tur ierodas kā triumfā-

tors arī Mazarini, un kardināla iespaids valsts lietās kļūst vēl lielāks nekā

agrāk: ķēniņiene Anna, tuvojoties vecuma dienām, ir sākusi vairāk nodoties

Dieva lūgšanām nekā politikai.

Arējā politikā Francijai joprojām ir svārstīga laime; Kondē vadītie

spāņu pulki laužas iekšā viņa dzimtenes robežās. Ticis galā ar iekšējiem

ienaidniekiem, Mazarini metas cīņā pret Spāniju, sadraudzējas ar Anglijas
diktātoru Kromvelu un spāņu armija cieš briesmīgu neveiksmi kaujā pie
Dinkirchenas pret Tirenna vadītiem angļiem un frančiem. Pēc šīs neveik-

smes Spānija ir spiesta slēgt ar Franciju mieru (t. s. Pirenēju miers 1659. g.).

Francija dabon dienvidos Rusiļonas grāfisti, ziemeļos Artuā, daļu Luksem-

burgas, Liļu un veselu rindu Dienvid-Beļģijas cietokšņu.
Mazarini ievāc tā darba augļus, kurus sācis Indriķis IV. un turpinājis

Rišeljē: Spānija ir 25 g. ilgā cīņā zaudējusi pirmās lielvalsts lomu Eiropā un

tagad to izcīnījusi Francija. Ar minētājiem territoriālajiem ieguvumiem

Francija ir guvusi ļoti labas pozicijas pāriešanai pie pirmās izdevības ofen-

sivē, un arī lielu iespaidu Vācijas iekšējās lietās, ko liecina tā paša 1659. g.

vasarā starp Franciju un daudziem vācu firstiem noslēgtā Reinas savienība —

Vestfāles mierlīgumā uzturēšanai. Savienība nolemj uzstādīt kopēju armiju,
kuras vadība faktiski atrodas Francijas rokās. Tādā kārtā Francijai ir dota

iespēja katra laikā iejaukties Vācijas politikā.
Noveikusi Spāniju un pakļuvusi zem sava iespaida Vācijas rietumus,

Francija tiecas izplatīt savu varu arī ziemeļos. Nīderlandē valdošās oli-

garchu partijas vadonis, rātes pensionārs Jānis dc Vits pieslienās Francijai,

cerēdams, ka pēdējā segs Nīderlandi no sauszemes un nīderlandieši varēs

koncentrēt visus spēkus jūras virskundzības uzturēšanai pret angļu kon-

kurrenci — Zviedrija ir veca Francijas sabiedrotā jau kopš Gutava Ādolfa

laikiem.

Mazarini, tāpat kā agrāk Rišeljē, tagad ir nekronētais Francijas ķēniņš,

un visas lietas valstī notiek un norisinās pēc viņa prāta. Viņš izdala amatus,

dod ģenerāļiem un diplomātiem rīkojumus un diktē parlamentiem un pilsētu

padomēm viņu Lēmumus; pārējie ministri ir tikai Mazarini rakstveži; svešu

valšķu sūtņi meklē iegūt kardināla labvēlību, un Eiropas ķēniņi un firsti to

apber dāvanām. Ludvigs XIV. visās lietās klausa kardinālam, pats pagai-

dām nododamies medībām, mīlas priekiem un citām izpriecām.

Mazarini mirst 1661. g. Otrā dienā pēc visvarenā kardināla nāves ķē-

niņš aicina pie sevis ministrus un tiem paziņo, ka tagad esot pienācis laiks

valdīt viņam pašam. Ķēniņš aizliedz tiem jebko darīt bez viņa ziņas un at-

ļaujas, un pavēl ikdienas viņu sīki informēt par katra resora darbības gaitu.

Francijas vēsturē sākas Ludviga XIV. absolūtisma laikmets, kura sāku-

mā šī valsts sasniedz vēl nebijušu varenību, bet be;
gās nokļūst pie bez-

dibeņa malas.



714

XXIV. Ludvigs XIV.

Ludvigs XIV. ir Mazarini skolēns un konsekvents absolūtisma politikas

i/vedējs. Ludvigam XIV. nav Indriķa IV. lielo valsts vira spēju, un Rišeljē

ģenialitātes, bet toties viņam ir apbrīnojamas dāvanas izvēlēties apdāvinā-

tākos pavalstniekus par Francijas valsts vīriem: ap Ludyiga XIV. valdīšanas

piim.i posma ministru galvām vēl tagad mirdz slavas aureoli. — Ārlietu poli-
tikas vadība atrodas Lionna rokas: šis ministrs prot uzmest svarīgus poli-
tiskus plānus ar tāļredzīga meistara roku, un viņam klausa vesels štats lie-

lisku diplomātu. Daudz enerģiskāks par Lionnu ir Francis Ie Tcljē, kas

vēlāk kļūst marķīza Luvuā godā. Jau viņa tēvs ir ministrs Ludviga XIV. un

tā tēva dienesta: dels vēlāk klust par tēva palīgu un sākot no 1668. g. par

Francijas kara ministri, kam vēlāk tik liels vārds valsts ārējā politikā. Luvuā

ir cilvēks bez kādas morāles, brutāls un varmācīgs ciniķis, bet nepārspējams

kā administrātors; gaišu skatu un apbrīnojamu mākslu orientēties pašos sa-

režģītākajos apstākļos, lielisks strādnieks, kas paradis lauzt visus kavēkļus

ar brutālu speķu. Luvuā iznīcina Francijas karaspēkā organizācijā pēdējās
feodālisma atliekas, izved stingru centrālizāciju, izskauž korrupciju. ieved

kareivjiem vienādu apbruņojumu un tērpu un pārvērš līdz tam tik raibo

kara viru masu par visai Liropai bīstamu spēku, ko tura kopā dzelzs disciplī-

na. Luvuā iespaids redzams nevien Francijas, bet visas Eiropas mi-

litārisma attīstības vēsturē: līdz. Luvuā laikiem lielākā taktiskā vienība

ir pulks: luvuā pirmais sāk apvienot pulkus brigādēs un organizē

speciālās ieroču šķiras. Luvuā pūliņi padara franču armiju par priekš-

zīmīgāko un lielāko Eiropā. Viņas lielums sniedzas pie 230,000 vīriem,

no tiem 220.000 kājnieku un 19,000 dragūņu (tie kaujā cīnās kā kāj-

nieki, bet pārgājienos kāpj zirgiem mugurā). Luvuā reformē arī kara vī-

ru apbruņojumu, ievezdums pīķa un smagās musketes vietā ar durkļi

(bajoneti) apgādātu kramenīcu; agrākais kājnieku sadalījums šķēpnie-

kos un musketieros izzūd. Agrāko laiku armijas ir spiestas gūt pārtiku

rekvizīciju vai vienkāršas laupīšanas ceļā un ir bīstamas draugiem un ienaid-

niekiem; Luvua organizē armiju apgādei magazīnu sistēmu, jau laikus sa-

krājot nākamās kara darbības tuvumā speciālās noliktavās milzīgus pārtikas

krājumus.
Luvuā rūpējās arī par invalīdu, ievainoto un slimo kareivju likteni, dibinā-

dams slimnīcas un lielo invalīdu namu Parīzē. — Pret sekām, kuras varētu

radīt varbūtējas neveiksmes kauju laukos, Franciju apjož trīskārtēja cie-

tokšņu josla, kuras darinātājs ir maršals Vobans, kas uzceļ pari pa 300 cie-

tokšņu, bet aplenkšanas mākslā guvis tādu virtuozitāti, ka spēj jau iepriekš

nosacīt, kura dienā un stundā kritis tas vai cits viņa vadībā aplenkts cie-

toksnis.
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Trešais lielais Ludviga XIV. ministrs 11 Žanis Batists Kolbers. Viņam ir

apbrīnojama enerģija un fainomenālas darba spējas. Viņš organizē valsts

finances, ar dzelzs roku cenšas izravēt korrupciju, un īsā laikā iejēmumi

pārsniedz izdevumus. Kolbers jāuzskata arī par franču kara flotes

dibinātāju, jo šis cīņas ierocis līdz viņa laikiem atrodas novārtā. Sevišķi

strauji Kolbera laikā sāk uzplaukt Francijas kuģniecība un tirdzniecība ar

aizjūras zemēm. Līdz tam viss Francijas eksports gājis uz ārzemēm nīder-

landiešu kuģos. Ar prēmiju un speciālu, ārzemju kuģiem uzliktu nodevu

palīdzību Kolbers veicina kuģu būvi pašā Francijā, un tai drīz vien ir tirdz-

niecības flote, kas uz laiku iejem trešo vietu Eiropā. — Līdzīgi daudziem

citiem tā laika Eiropas valsts vīriem, merkantīlistiem, Kolbers dibina vairā-

kas tirdzniecības kompānijas, kas sajem pabalstu no valsts un kurām tas

piešķir Francijas vārdā tirdznie-

cības monopolu ar to vai citu pa-

saules malu. (Pazīstamāka no

šīm kompānijām ir Rīt-Indijas
kompānija, kura nodibinās 1664.

g., un samērā ātri kļūst bīsta-

ma konkurrente angļu un nīder-

landiešu kompānijām Indi ja. Kol-

bera laikā Francijas kolonijas

platības ziņā pārsniedz angļu

piederumus: frančiem pieder

gandrīz visa Zieme| -
Amerika :

Kanāda un Misisipi baseins, ku-

ram franči dod par godu Lud-

vigam XIV. Luizianas nosau-

kumu).

Kolberam ir lieli nopelni

ari satiksmes līdzekļu. se\išķi

zemes un ūdens ceļu tikla papla-
šināšanā. Viņš liek izrakt lielo

Langedokas kanāli, kas savieno

Garonnus upi un līdz ar to arī

Atlantijas okeānu ar Vidus jū-

ras baseina upēm un pašu Vidus

jūru. (šim kunālim vēl tagad
liela loma dienvidrietumu Fran-

Žanis Kolbers

cijas samnieciskajā dzīvē, kaut gan kanēlis nav attaisnojis pilnos ap-

mēros kolbera cerības: ministrs cerējis, ka tam izdosies novadīl

pa kanāli \ isu Vidus juras baseina zemju tirdzniecību ar ziemeļrietumu

Eiropu.

Administrācijas lietas Kolbcrs turas pie tās pašas centralizācijas sistēmas,

viņš atjem provinču gubernatoriem (tie nāk vai vienīgi no augstmaņu vidus)

viņu iespaida pēdējās atliekas, visu faktisko varu atkal atdodams guberna-

toru palīgiem jeb intendantiem, t. i. ierēdņiem, kas pilnīgi atkarīgi no mi-

nistra. Intendanti gūst vel Lielāku iespaidu nekā Rišeljē laikos un jum

savās rokās arī tās funkcijas, kuras līdz š'm veikušas vietējās pašvaldības.

(Kolbers pirmais padara par sistēmu valdībai nepatīkamu pilsoņu mešanu

cietumā bez tiesas ziņas un piekrišanas). Kārtu pārstāvju ģenerālsāpulcēs

vairs nesasauc, arī provinču kārtu pārstāvju sapulcēm vairs paliek tikai tie-

sības iesniegt peticijas līdzrunāt nodokļu sadalīšanas lietās. — Visa lēģislā-
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tīva vara un nodokļu uzlikšana ir koncentrēta ķēniņa resp. viņa ministru

rokās.

Aristokrātija, kas agrāk spītējusi ķēniņiem, tagad bariem drūzmējas ap
monarchu, stājas viņa dienastā un cenšas iegūt tā labvēlību. Valdība ie-

jaucas visos pilsoņu privātdzīves sīkumos un Francija kļūst par tipisku
policijas valsti, par paraugu, ko cenšas kopēt 17. un 18. g. s. Eiropas valdi-

nieki. Individuālā dzīve, vārda brīvība, provinču un pilsētu kommūnu

patstāvība — visam tam vairs nav vietas šai absolūtisma valstī.

Milzīgu varas līdzekļu koncentrēšana valsts rokas dod Francijai

iespēju piekopt grandiozu ārpolitiku.

Kolbers ir viens no spilgtākajiem un konsekventākajiem merkantilisma

piekritējiem un ir pārliecināts, ka nacionālās labklājības pamats ir pēc

iespējas lielāki dārgmetālu krājumi; sekmēdams rūpniecības un tirdznie-

cības attīstību, viņš cenšas veicināt zelta ieplūdumu Francijā un aizkavēt

šo metāla aizplūšanu uz ārzemēm. Zemkopībai, kas nesola tik lielu peļņu,
kā abas iepriekš minētās saimniecības nozares, Kolbers piegriež maz vērības

un cenšas aizkavēt lauksaimniecības ražojumu eksportu, lai vietējai rūpnie-
cībai būtu papilnam izejvielu un strādniekiem nebūtu jāmaksā augstas algas.

Augstiem muitas tarifiem Kolbers padara ārzemju rūpniecības ražojumu

importu par neiespējamu un tādā kārtā nodrošina pašu rūpniecībai visu

iekšzemes tirgu. — Zemkopība sāk pagrimt, lauku apstrādāšana zemo cenu

un augsto nodokļu dēļ vairs lāga neatmaksājas. Zemnieki bariem atstāj
laukus un saplūst pilsētās, vairodami proletāriāta skaitu.

Kolbera nopelni Francijas rūpniecības pacelšanā ir ļoti lieli, kaut gan

tie nāk par labu vienīgi lielindustrijai. Neskopodamies ar privilēģijām

un naudas pabalstiem, kā arī aicinādams uz Franciju no ārzemēm teicamus

lietpratējus, viņš atdzīvina vai rada no pilnīgi jauna ziedošu vadmalas, linu,

ādas un zīda rūpniecību, stikla un kruzuļu fabrikas. Daudzas no šīm māk-

slīgi radītām rūpniecības nozarēm iznīkst tūliņ pēc Kolbera nāves (tāpat, kā

daudzi Kurzemes hercoga Jēkaba uzjēmumi). Tāpat kā visi despoti, kas

grib cilvēkus ar varu darīt laimīgus un pat pret viņu pašu gribu, Kolbers

nebēdā par protestiem un sūdzībām un piespiež fabrikantus ražot arī tādas

preces, kuras pēc pēdējo ieskatiem nesola peļņu; speciāli ierēdņi nz rūpī-

gāko kontrolē fabrikātu kvalitāti un par nederīgiem atzītos aizliedz laist

tirgū, bet viņu ražotājam draud bargs sods. — Merkantilisma sekas, tāpat kā

daudzās citās valstīs, arī Francijā ir mākslīgiem līdzekļiem radīts pārejošs

rūpniecības uzplaukums uz lauksaimniecības rēķina; sākas pirmie streiki

un strādnieku nemieri.

(Kolbers ir atstājis Francijas pilsoņos sliktu atmiņu, kā nesaudzīgs

nodokļu uzlicējs un iekasētājs; te lielāko tiesu vainīga viņa ķēniņa izšķēr-

dība un nebeidzamie kari, kuru vaininieks ir Luvuā, Ludviga XIV. lielais

karaministrs).

Par spīti viņa ministru lielajām spējām, Ludvigs XIV. tomēr nedod

tiem neaprobežotu rīcības brīvību: ministri visās lietās ir spiesti gala vārdu

atstāt ķēniņam. Viņi nedrīkst izrādīt ne mazāko patstāvību, jo tādā gadī-

jumā viņu krišana ir nenovēršama. Ludvigs ir tik rūpīgi iedalījis savu laiku,

ka viņa nodošanās izpriecām nekavē to sekot valsts lietu gaitai. (Starp

izpriecām galveno vietu iejem medības un būvju apskatīšana un favorīšu

apciemojumi). Pārējais laiks ir ziedots darbam un ķēniņa takts un saprāts

dod tam iespēju lielo ministru laikā iztikt arī bez techniskām zināšanām.

(Zināmu laiku ķēniņš ikdienas ziedo arī dievlūgšanām un ir pārliecināts ka-
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tolis, kaut gan viņa dievbijība to netraucē nodoties neskaitāmām mīlas-

avantūrām).

Atbalstīdamās uz centrālizēto administrāciju, Kolbera sakārtotām fi-

nancēm, teicamo un lielo armiju, pati slēpušies aiz Vobana darinātās 300 cie-

tokšņu jostas, Ludviga XIV. Francija var nebaidīdamās no sāņcensēm iejauk-
ties pasaules politikas notikumos un spēlēt pavēlnieces lomu starp Eiropas
valstīm. Tāpat kā savā laikā sv. Romas valsts ķeizari, Francijas ķēniņš ta-

gad cenšas uzspiest savu gribu pārējiem Rietum-Eiropas valdiniekiem. šī

agresivitāte pirmā kārtā vēršas pret veco Francijas ienaidnieci Spāniju, jo
vairāk tāpēc, ka Spānijas militārā vara ir tādā mērā sabrukusi, ka šī valsts

nespēj izrādīt nopietnu pretestību.

Sākumā Ludvigs XIV. cer iegūt visu vai labāko daļu no Spānijas man-

tojuma, jo Spānijas ķēniņam Fīlipam IV. nav dēlu, bet Ludvigs XIV. ir viņa
znots. Kad piepēži Spānijas ķēniņienei piedzimst troņamantinieks, Lud-

vigs XIV. lūko aplaupīt kaimiņieni pa daļām un pēc Fīlipa XIV. nāves, at-

saukdamies uz t. s. devolūcijas tie-

sībām (dažu Beļģijas provinču ci-

villikumu, kas piešķir pirmās lau-

lības bērniem priekšrocības manto-

šanas lietās), savas sievas Spānijas

princeses vārdā sāk pretendēt uz

spāņu Nīderlandi (Beļģiju). Kad

Spānija atsakās atdot Beļģiju ar

labu, franču armija dodas pāri ro-

bežai, iekaro veselu rindu svarīgu

Beļģijas cietokšņu un piespiež Spā-

niju 1668. g. Achenā slēgtā mierlī-

gumā oficiāli tos atzīt par Franci-

jas piederumu.
Šie territoriālie ieguvumi to-

mēr neapmierina Francijas ķēniņu,

jo viņš ieguvis visas Beļģijas vietā

tikai daļu no tās. Ķēniņa īgnums

vēršas galvenā kārtā pret Nīder-

landes republiku, kuras uzstāšanas

tiešām zināmā mērā paralizējusi

franču panākumus karā pret Spā-

niju: Nīderlande ir noslēgusi

Maršals Vobans

ar Angliju un Zviedriju militārsavienību, kas vērsta pret s

zijām uz Beļģiju. — Ludvigs nolemj izrēķināties pie pirmās

tirgotāju republiku, jo vairāk tāpēc, ka franču tirdzniecības

stāv ceļā nīderlandieši, kas visur iekarojuši labākās pozicijas; ķēniņa naidu

pret Nīderlandes republiku vairo arī tas, ka šai zemē valda protestantisms

un preses brīvība un nīderlandiešu žurnālisti nesaudzē arī Francijas valdi-

nieku. — Ludvigs XIV. tomēr ir uzmanīgs un sekodams ministru padomiem,

gaida īsto brīdi; līdz tam Lions cenšas izolēt mazo republiku, Kolbers krāj

naudu karam, bet Luvuā gatavo bruņotu spēku atmaksas kara gājienam pret

Nīderlandi. Angliju izdodas nošķirt no Nīderlandes, izmaksājot lielas sub-

sīdijas Kārlim II.; kukuļi, kupem neskopojas Ludviga XIV. diplomāti, pie-

spiež arī Zviedrijas reģentu padomi atsacīties no savienības ar Nīderlandi,

un apsolot zviedru magnātiem jaunas summas, Ludvigs XIV. dabon Zviedriju

par paklausīgu ieroci.
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Tagad viss ir gatavs un 120,000 viru liela franču armija Ludviga vadībā

1672. g. ielaužas Nīderlandē. Pāris mēnešos frančiem izdodas iekarot Nīder-

landes lielāko daļu, — brīvas vēl ir tikai Hollande un Zēlande. — Ja Lud-

\ igam izdosies noveikt arī tās, viņa rokās automātiski kritīs arī spāņiem

pakļautā Beļģija, Reinas kreisais krasts, un viņš kļūs par Rietum-Eiropas
valdinieku. —

To noskārst arī tālredzīgākie Vācijas firsti, sevišķi Branden-

burgas kūrfirsts Frīdrichs Vilhelms, kas mudina ķeizaru Leopoldu 1. celties

cīņai pret Franciju, jo vairāk tāpēc, ka franču aģenti ir sakūdījuši uz dumpi

Leopoldam pakļauto Rietum-Ungāriju. — Dabūjuši dzirdēt, ka viņiem nāks

palīgspēki, nīderlandieši atgūst agrāko enerģiju. Nīderlandieši pārrok

dambjus, appludinādami savu zemi ar ūdeni, un piespiež franču armiju

kāpties atpakaļ. Oranijas princis Vilhelms dabon plašas pilnvaras, bel

Ruitera vadītā flote veic franču un angļu eskadras. — Franču saimniekošana

Trīras kūrfirsta zemē un uzbrukumi Elzasas brīvpilsētām beidzot piespiež

arī ķeizaru uzstāties aktīvi, un ķeizars slēdz savienību ar Spāniju un Nīder-

landi Vestfāles un Achenas mierlīgumā uzturēšanai. Savienībai pievieno-

jas arī Lotaringijas hercogs, ko franči padzinuši no viņa valsts, bet kuram

vēl klausa prāva armija.

Ludvigs XIV. grib izvairīties no cīņas pret pusi Eiropas un ēvakuē Nī-

derlandi. Koalīcijai pievienojas ari dāņi; angļi, kas neuzticīgi vēro Fran-

cijas varas pieaugumu, piespiež savu nodevīgo ķēniņu slēgt (1674. g.) mieru

ar Nīderlandi. No Francijas atkrīt arī Reinas savienības firsti un nostājas

ķeizara puse. Francijas ienaidnieku starpā tomēr nav vienprātības, bet

pati Francija ir ziedoša un stipra valsts, viņas armija nav paspējusi noasiņot.

Karš velkas garumā un kaut gan skaitliskais pārsvars ir sabiedroto puse,

franču armijas, kuras vada vienota griba, paspēj ik pavasari gūt teicamus

panākumus, — pirms koalīcijas spēki vēl nav atstājuši savu ziemas nometni

un apvienojušies, — un cīņas iniciatīve gandrīz visur paliek franču rokās.

Paši nīderlandieši, līdz ko viņu dzimtenei vairs tieši nedraud franču iebru-

kums, ir ar mieru izlīgt ar Franciju, ja pēdējā tiem solītu tirdzniecības

priekšrocības, ķeizars grib padzīt frančus no Elzasas un Lotaringijas, bet

gar Nīderlandi un Beļģiju viņam maza daļa. Vācu firsti cenšas izspiest no

Nīderlandes pec iespējas lielākus naudas pabalstus un — dot pret tiem ma-

zāk kareivju; Spānija ir galīgi nogurusi, viņas kase tukša un viņai tikpat

kā nav armijas.

Lai saskaldītu savus pretiniekus un nemodinātu niderla ndiešos jaunu

cīņas sparu, Ludvigs vairās atkal uzbrukt republikai, bet grib gut se\ kom-

pensācijas Beļģijā. Vobans iekaro Spānijai pakļauto Franškontē; Turenns

noturas ar saviem pulkiem Reinas labajā krastā, bet Kondē atsit Oranijas

prinča armijas uzbrukumus. Franču stāvoklis kļūsi Reinas augštekns ba-

seinā ļaunāks tikai pec tam. kad sabiedrotiem tur ierodas palīgā Branden-

burgas karapulki. Tirenns atkāpjas uz Elzasu, bet zviedri apdraud Bran-

denburgas piederumus Pomoranijā un sabiedroto armija, neko nepanākusi,

-piesta atkal atstāt Elzasu. Sicilijā tai pašā laikā uzliesmo pret spāņiem

vērsta sacelšanās un dumpiniekiem steidzas palīgā franču flote ar ieročiem

un munīciju. Ungārijas dumpinieki sajem no Francijas naudas pabalstus

un turpina cīņu pret Habsburgiem, piespiezdami ķeizaru turēt Ungārijā

prāvu armiju. Polijā kļūst par ķēniņu Francijas draugs Jānis Sobjeskis,

kas slēdz pret Habsburgiem vērstu līgumu ar Franciju un Ungārijas dum-

piniekiem. Ķeizars ir spiests aizsaukt no Reinas frontes jaunus kara pulkus

un sūtīt tos uz Karpātiem. Francijas pusē nostājas ari Savoijas hercogs,

((•iedams iedzīvoties uz spāņiem pakļautās Lombardijas rēķina.
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1675. g. kara laime sāk mainīties. Jūnija beigās Brandenburgas armijai
izdodas veikt franču sabiedrotos zviedrus pie Fērbellinas, un zviedru armija
nekārtībā atkāpjas uz Baltijas jūras piekrasti. Zviedrijai tagad brūk virsū

arī citi Ziemeļ-Vācijas firsti, un iekaro Brēmenes provinci. Dāņi iejem
Vismaru, bet Brandenburgas kūrfirsts zviedru zemes Pomoranijā.

Paši franči pa to laiku iejem Lježu (Lītichu), Dinanu un Limburgu un

atkal apdraud Nīderlandes republikas territoriju. Šos ieguvumus aptumšo
Tirenna nāve (franču labākais kara vadonis krīt kaujā pret austriešiem:

viņa armija atkāpjas pāri Reina!
un austriešu pulki atkal iebrūk Flzasā).

Kombinētais franču-zviedru uzbrukums Vācijai ir atsists un Francijai
taisās zust arī Elzasa; tad atkal sāk svārstīties kara laime. Francija sūta

Ludvigs XIV.

cīņā jaunus kara pulkus un tie dzen atpakaļ nevien Lotaringijas hercogu, ka-

sācis jau atkarot savu zemi, bet arī veco Montekukuli, Austrijas labāko

ģenerāli. Francija atkal triumfē. Viņas sūtītais desanta korpuss nostiprinās

Sicīlijā, bet franču uzpirktais Anglijas Kārlis 11. neļauj savai Valstij pie-

teikt Francijai karu. Nodrošinājies pret Angliju, Ludvigs cenšas saeeh

kājās visus Francijas spēkus pretinieku satriekšanai. — leroču darbnīcas

lej jaunus lielgabalus. Luvuā uzstāda jaunus kapa pulku-, bet Kolbers uz-

liek pavalstniekiem jaunus nodokļus. Jau 1676. g. pavasari frančiem izdodas
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gūt spīdošu uzvaru: viņu flote sakauj Ruitera vadītās nīderlandiešu eska-

dras divās kaujās pie Sicilijas un pēdējā no tām krīt arī vecais nīderlandiešu

admirālis. Pats Ludvigs, Vobana pavadīts, ielaužas Beļģijā un jem vienu

spāņu cietoksni pēc otra.

Viss šis kara gads ir frančiem visai labvēlīgs; spāņu un nīderlandiešu

flotes ir iznīcinātas, iekaroti vairāki cietokšņi Ziemeļ-Beļģijā, un Nīderlan-
des republika sāk arvienu vairāk ilgoties pēc miera; pacifistu partija atklāti

vaino Oranijas princi, ka tas ar karaspēka un Anglijas palīdzību gribot tikt

par Nīderlandes ķēniņu. Nīderlandiešu masu nemiers, kas nostādījis princi
republikas priekšgalā, šoreiz draud vērsties pret viņu pašu. Nīderlandieši ir

ar mieru atstāt frančiem viņu iekarojumus Beļģijā un nodot savus sabiedro-

tos, ja vien varētu atkal netraucēti atjaunot savu plašo jūras tirdzniecību,

ko tagad apdraud franču flote. — 1678. g. Nīderlande slēdz Nimvegenā ar

Franciju mieru, kuļ-ā apsolās nestāties ceļā franču pretenzijām uz Franškontē

un viņu ieguvumiem Dienvid-Beļģijā, un apsolās palīdzēt franču sabiedrotiem

zviedriem atgūt zaudētās zemes Pomoranijā. Gadu vēlāk ir spiests slēgt
mieru arī Brandenburgas valdinieks, un atdot gandrīz visas zviedru Pomora-

nijā iekarotos novadus.

Ludvigs XIV. beidz savu otro karu kā uzvarētājs: viņš ir piespiedis

Eiropu padoties tā gribai, kaut gan arī šoreiz nav sasniedzis visu, ko vēlē-

jies, un Nīderlande joprojām ir un paliek neatkarīga valsts. Territoriālie

ieguvumi tomēr ir ļoti lieli: Ir iegūta daļa no Beļģijas un visa Franškontē.

Francija ir izgājusi kā uzvarētāja no cīņas pret Eiropas valšķu koalīciju.

Uzvaras sekas ir manāmas arī Francijas iekšējā politikā. Eiropas nā-.

kamā valdinieka galms kļūst vēl lepnāks, un ap to pulcējas nesen tik lepni

franču aristokrātija; vecāko augstmaņu ģinšu piederīgie tagad tura par

lielu godu palīdzēt ķēniņam pie rīta tualetes, pasniegt tam kreklu, ūdeni,

vai izdarīt citus sulainiskus pakalpojumus. Arī ķēniņa došanās vakarā pie

miera ir vesela ceremonija, kurā piedalās lepnākie valsts augstmaņi. — Ari-

stokrātija, kas kādreiz turējusi Burboņus par sev līdzīgiem, tagad ķildojas

savā starpā dēļ goda pasniegt ķēniņam bikses vai apgādāt viņam no savu

māsu vai meitu vidus jaunu mīļāko. Pats Ludvigs XIV. turās pie ieskata,

ka viņa vara tam dota no paša Dieva un ka ķēniņam ir tiesības brīvi lemt

par pavalstnieku mantu un dzīvību.

Pilns nesatricināmas naivas ticības savas varas dievišķībai, Lud-

vigs XIV. tomēr grib būt priekšzīmīgs valdinieks un stingri seko savu mi-

nistru darbībai, neļaudams ne mirkli atslābt tam centrālizācijas un absolū-

tisma tīklam, kas arvienu ciešāki savelkas ap Franciju. Par valsti ķēniņa

ierēdņi un virsnieki tagad nemēdz runāt, bet min tikai «ķēniņa dienestu**,

„ķēniņa intereses" un „ķēniņa godu". — Pēc profesora Fīlipsona zīmīgā

izteiciena, 20 milj. franču ir tikai nulles, kuru priekšgalā kā vieninieks stāv

viņu monarchs. Ludvigs XIV. jūtas stāvam pāri visiem morāles likumiem,

un oficiālos gadījumos rādīdamies tautai jem līdzi nevien ķēniņieni, bet

arī mīļākās, starp kurām sākumā spēlē lielāko lomu dc la Valjer jkdze vi

markīze dc Montespan. Parīzē ķēniņš nemīl rādīties un dara to tikai ne-

pieciešamos gadījumos. Daudz mīļāka ķēniņam viņa paša izraudzītā rezi-

dence Versaļa, kur viss no viņa atkarīgs un ķēniņš jūtas kā saule, ap kur»

planētām līdzīgi staigā ministri un augstmaņi. — Versaļas pils, pie kuras

būves darbiem strādā vairākus gadus tūkstošiem cilvēku, ir 17. g. s. Eiropas

lepnākā celtne, un vēl tagad atstāj uz skatītāju dziļu iespaidu, sevišķi viņas

parki, ar neskaitāmiem paviljoniem, mākslīgām alām, apcirptiem kokiem

un fontāniem, un lielu pulku statuju, kurām skulptori piešķīruši antīkas se-
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natnes vadoņu un dievu nosaukumus, bet devuši Ludviga XIV. galminieku
vai galma dāmu vaibstus.

Visa Versaļa, kurā Ludviga XIV. laikā mājo līdz 60,000 cilvēku, ir galu

galā viens vienīgs liels galms, kura uzturēšana izmaksā ķēniņam ik gadus
vairākus simtus miljonu. (Versaļas pils būve maksājusi gandrīz miljardu
zelta franku).

Ludvigs XIV. atbalsta arī zinātniekus un māksliniekus, sevišķi tos, kas

laikus pamanījušies cildināt savos darbos „saules ķēniņa" varenību. Ķē-
niņa subsīdijas līst nevien pār Francijas, bet arī citu tautu filozofiem un

dzejniekiem; viņš grib būt nevien varenākais Eiropas ķēniņš, bet arī viņas
lielākais mecenāts. Pie galma sāk drūzmēties dzejnieki un mākslinieki,

dziedādami slavas dziesmas ķēniņam. Ludvigs XIV. jem franču akadēmiju

zem sava protektorāta un dibina divas jaunas, „uzrakstu un daiļo zinātņu"

un dabas zinātņu akadēmijas. Arī mākslai jāstājas lielā ķēniņa dienestā,

jāslavina viņa darbi un jāizdaiļo Ludviga XIV. rezidence. Viena pēc otras

dibinās glezniecības, arehitektūras uu mūzikas akadēmijas. — Franču lite-

ratūras attīstības vēsturē Ludviga XIV. vārds atstājis neizdzēšamu atmiņu

un viņa laikmetu franči dēvē par klasisma periodu. Veco Korneļu sāk iz-

konkurrēt Žanis Rasins, kura drāmatiskajiem darbiem ir daiļskanīgāka

valoda, labāka sceniskā uzbūve, bet trūkst Korneļa spēka un īpatnības (Ra-

sina darbu varoņi, kuriem autors devis seno grieķu, romiešu vai jūdu vār-

dus, ir tikai pārgrimēti Versaļas galminieki, uzrunā viens otru ar msjē un

madam, un viņu tēlotāji parādās uz skatuves parūkās un bagātīgi pūderēti).

Daudz lielāks talants nekā Rasins ir komēdiju rakstnieks Moljērs, vie-

nīgais no visiem Ludviga XIV. laikmeta dzejniekiem, kura darbi vēl tagad

nav izzuduši no Eiropas teātru repertuāra.

Franciju viņas ķēniņš, ir iekalis konvenciju un absolūtisma žņaugos, ar

dzeju cenšas darīt to pašu kritiķis Bualo; fabulists Lofontēns ir morālizē-

tājs un prāta kundzības aizstāvis, ar vieglu un graciozu stilu, bet bez jūtu

un kaisles izpausmes.

Franču baznīca atrodas pilnīgi zem ķēniņa iespaida un Ludvigs XIV.

iejaucās baznīcas lietās neceldams atbildīgos amatos lielos garīgos oratorus.

„Telemaka ceļojuma" autoru Fenelonu, Bosiē un citus, bet savus favorītus

vai trūcīgos augstmaņus. Sanācis konfliktā ar pāvestu, ķēniņš 1682. g. sasauc

franču baznīcas sinodi, kas atzīst oikumenisko koncilu augstāku par pāvesta

un pasludina ķēniņa varu par neatkarīgu no baznīcas varas: Ludvigs XIV.

cenšas diktēt savu gribu pavalstniekiem arī ticības lietās.

Abi pirmie Ludviga XIV. īstās valdīšanas gadu desmiti ir laikmets,

kurā Francijas varenību un uzplaukumu apbrīno visas pārējās tautas. Visās

nozarēs franči šķiet ir nostājušies Eiropas nāciju priekšgalā. Viņi ir gan-

drīz pilnīgi atsvabinājušies no vajadzības ievest citu zemju ražojumus, paši
ved savas preces uz visām Eiropas malām un teicāmas kvalitātes dēļ šīs

preces visur rod nojēmējus. Fabrikātu eksports ik gadus ieplūdina Fran-

cijā jaunas zelta straumes. Lauksaimniecība vēl nav panīkusi un ražo pie-
tiekoši daudz labības, teicamu eļļu, labākos Eiropas vīnus un milzīgu dau-

dzumu zīda. ledzīvotāju skaits ir divkārtojies un sniedzas pie 20 milj. Pa-

rīze kļuvusi par Francijas tirdzniecības un rūpniecības centru un apgādā
luksus precēm visu Eiropu.

Tādi ir abi pirmie Ludviga XIV. autokratijas gadu desmiti. Vēlāk, ne-

beidzoties grūtajiem kariem, vairojoties nodokļiem un lauksaimniecībai pa-

liekot novārtā, Francija pamazām sāk zaudēt savu ziedošo izskatu un ar

viņas labklājību iet uz leju. Kari un ķēniņa tieksmes diktēt savu gribu
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Eiropai prasa milzīgu armiju, kuras uzturēšana Francijai nav pa spēkam, bet

viss nodok|u nastes smagums gulstās uz zemāko kārtu — tiešo ražotāju

pleciem. Pilsoņiem jāatdod valstij gandrīz puse no viņu iejēmumicin; zem-

nieki bariem sāk atstāt laukus uu pilsētās bankrotu skaits vairojas. Viens

pēc otra nāk pār Franciju bada gadi uu sākas vispārēja pauperizācija.

Tauta, pret kuru ķēniņš un viņa ministri nejūt ne mazākās līdzcietības,

grimst arvienu dziļāk nabadzībā.

Par spīti nācijas labklājības sabrukumam, ķēniņa greznības kāre aug

augumā; viņam cenšās nepabkt pakaļ arī augstmaņi. Galminieku tērpi

mīrdz dārgakmeņos un pērlēs, zeltā un sudrabā, bet tai pašā laikā Parīzē

ik rītus uzlasa bada nāvē mirušu ķēniņa pavalstnieku līķus. — Nevien ari-

stokrātiju, bet ari turīgākās vidus šķiras sāk pārjemt izdzīves alka. Irst

morāles saites, izvirtība piejem neticamus apmērus un daudzi lūko tikt pie

vecāku mantojuma ,vai atsvabināties no nemīlama laulāta drauga ar nāves

zāļu palīhdzību. (Izmeklējot zāļotājas Monvuazenes prāvu, par šīs raganas

kundēm izrādās pašu lepnāko Francijas ģinšu piederīgie, arī maršals Luk-

semburgs un ķēniņa mīļākā, markīze dc Montespan).

Arvienu verdziskāka kļūst ķēniņa priekšā Francijas labākā sabiedrība,

sevišķi aristokrātija; arvienu nemaldīgāks uu varenāks jūtas viņas valdi-

nieks, kurš sāk izmeklēties savus ierēdņus nevis pēc viņu spējām, bet se

kodāms saviem untumiem.

—
Pavalstnieku dzīvība un manta pēc Ludviga XIV. svētās pārliecības,

pieder ķēniņam, ministri ir tikai viņa pavēļu izpildītāji. Visa Francijas
slava un varenība ir ķēniņa acīs viņa paša nopelns. — Lieluma mānija ar-

vienu vairāk pār jem Francijas valdinieku; uzticamais Kolbers zaudē Lud-

viga XIV. labvēlību tikai tāpēc, ka ir iedrošinājies ieteikt lielāku taupību

uu aizrādīt, ka nodokļu nasta kļuvusi tautai par smagu. Luvuā, kas nevar

Kolberu ieredzēt ne acu galā, lūko paātrināt sava pretinieka krišanu, un Kol-

bers, satriekts un pazemots mirst 1683. g. —
Luvuā iespaids tagad paliek ar-

vienu lielāks; līdz ar to kļūst brutālāka arī Francijas politika. Glaimodams

ķēniņam, izdabādams viņa godkārībai un varas kārei, Luvuā izliekas par

paklausīgu kalpu, kas nebeidz apbrīnot sava kunga gudrību, — un kļūst par

faktisko Francijas likteņu vadītāju. Pats Luvuā un tā radinieki, kurus mi-

uistrs visus iecēlis augstos amatos, rauj ko var un apzog valsti. Vēl likte-

nīgāka ir priekš Francijas Luvuā ieniaisīšanās ārējā politikā, kur takta, tāļ-

redzības un rūpīgas visu apstākļu apsvēršanas vietā tagad sāk dominēt

rupja vara, izaicinoša brūtālitāte un ciniska ņirgāšanās par līgumiem uu

solījumiem; jo varmācīgāks šķiet kāds solis, jo vairāk tas pēc Luvuā domām

spēj vairot Francijas varenību un prestižu. — Visas Eiropas nostāšanās pret

Franciju un Ludviga XIV. varas sabrukums viņa mūža beigās ir šīs varas

politikas rezultāts.

Jau 80. gadu sākumā, Francijas budžetu sāk mākt chronisks deficits,

kas kļūst arvienu lielāks; valdība sākumā mēģina izpalīdzēties aizjēmumiem

un ķeroties pie dažiem nākamo gadu iejēmumu posteņiem. Ministrus, kas

lūko ieminēties par taupību (Ludvigs XIV. savām būvēm vien ikgadus izdod

100 milj.), ķēniņš noraida ar vārdiem „man ļoti žēl, ka tautai jānes tik liela

nodokļu nasta, bet visas šīs summas ir nepieciešamas."

Franciju sāk pārjemt nemiers, un vai katru gadu kādā valsts mala

notiek sacelšanās, kuras noslīcinā asinīs. Despotisma nasta arvienu sma-

gāk uzgulstas uz Ludviga XIV. pavalstnieku pleciem un spiež viņus tik stipri,

ka tautai beidzot aptrūkst pat enerģijas kurnēt par to. — Ķēniņš arī te var



svinēt uzvaru par paša pavalstniekiem un vērst visus spēkus uz ārieni, lai

uostiprinātu savu kundzību visā Eiropā.

Vestl'āles mierlīgums ir pēdējais, kas sastādīts latiņu valodā. Līdz ar

franču iespaida vairošanos viņu valoda sāk izplatīties arī ārpus Lud-

viga XIV. valsts robežām un paliek par Eiropas diplomātu un visas t. s. la-

bākās sabiedrības valodu. Līdz ar šo valodu Eiropā izplatās franču idejas

un pasaules uzskati. Parīze kļūst par pasaules galvas pilsētu, kā citkārt

Roma. Eiropas tautu valdinieki mācās no Francijas ķēniņa mākslu valdīt

pār pavalstniekiem, mācās merkantilismu, kara mākslu un nekautrību pret

vājākiem kaimiņiem. Franču literātūra un mode rod cienītājus visās Eiro-

pas malās. Parīze māca Eiropai franču mākslu baudīt dzīvi, franču ma-

nieres, tikumus un netikumus.

Juzdamies jau iepriekš kā Eiropas pavēlnieks, Ludvigs XIV. pēc Nini-

vegenas mierlīgumā sāk uzmākties Ģenujas republikai. Ģenujas iegūšana

šķiet Ludvigam XIV. vajadzīga, lai gūtu teicamu atbalsta punktu Ziemeļ-

Italijas piekrastē. Viņš pavēl franču flotei apšaudīt Ģenujas priekšpilsētas

un pēc kāda laika seko pašas Ģenujas bombardēšana. Pret pilsētu dodas

30,000 vīru liela franču armija un piespiež republiku kapitulēt. Ģenuja

izdod savu floti, atlaiž spāņu algotņus un samaksā milzīgu kontribūciju.

Francijas agresivitāte vēršas arī pret Nīderlandi un Rietum-Vāciju. At-

saukdamies uz dažām neskaidrām vietām Vestfāles un Nirvegenes mierlīgumu

tekstos, Ludvigs XIV. sāk pretendēt uz visiem novadiem un pilsētām, kas

kādreiz tālos vidus laikos bijuši viņa jauniegūto provinču sastāvdaļa.

Ludvigs XIV. nodibina pie Mecas, Bezansonas un Breizachas parlamen-

tiem t. s. reūniju kameras, kas uzmetas par šķīrējtiesām starp Francijas

ķēniņu un minēto provinču agrākajiem valdiniekiem un visās lietās lemj

taisnību savam jaunajam ķēniņam. Francijas valdinieks, atsaukdamies uz

šo kameru atzinumiem, sāk okupēt vienu pēc otra kaimiņvalšķu tuvākos

novadus. Nepieteicot nevienam karu, franču kara pulki iejem Strasburgu.

Kazali un lielāko Luksemburgas daļu. Franču karaspēks bloķē pašu Luk-

semburgas cietoksni uz tā pamata, ka šis cietoksnis apdraudot Francijai pa-

kļautās Longvl un Didenhofenas pilsētas. Attīstot šo famozo argumentu tā-

ļāk, iznāk, ka Francijas valdiniekam ir tiesības iejemt kuru katru kaimiņ-

valsts apgabalu. — Viena varmācība seko otrai: Beļģijai franči iejem

Diksmuidi un Kurtrē, un steidz nostiprināties savos jaunajos ieguvumos,

pirms Austrija vēl nav beigusi karu Ungārijas dēļ ar Turciju. — Šis karš

velkās gaļ-umā, un Ludvigam šķiet, ka no pārējiem pretiniekiem viņam nav

jābaidās: Nīderlande ir noslēgusi ar viņu līgumu, Anglija ir neoficiālaFran-

cijas vasaļvalsts, bet Spānijas varenība sen beigusi eksistēt. Ķeizars un

Spānija ir spiesti pat slēgt 1684. g. ar Franciju pamieru, atstājot pēdējās

varā viņas jaunos ieguvumus. Pretinieku piekāpība iedveš Ludvigam jaunu

drosmi un viņa maršali liek saviem kara pulkiem nopostīt Trīras apcieti-

nājumus, lai vāciem nebūtu neviena cietokšņa pret Francijai pakļauto Luk-

semburgu. — L.ježas bīskaps un Savoijas hercogs ir spiesti atzīt Francijas

virskundzību.

Eiropas valstis beidzot sāk noskārst, ka katru no tām var ķert minēto

sīko valšķu liktenis; viņas sāk vākt spēkus cīņai pret Franciju, kuras valdi-

nieks tai pašā laikā ķeras pie jaunām varmācībām savas valsts iekšienē.

Ludvigs XIV. ideāls ir ārēji noapaļota, iekšēji vienota valsts, kas akli

liekās vadīties un padodās visām valdinieka iegribām. Ķēniņš ir katolis, un

tāpēc arī viņa pavalstniekiem jāturās pie tās pašas visi, kas at-

sakās to darīt, ir eo ipso dumpinieki. - Pirmā kārtā sāk vajāt jansenistus
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jeb veckatoļus, kas sāk apstrīdēt pāvesta nemaldību; tad ķēniņš vēršas pret

hugenotiem. Nevienu protestantu vairs neuzjem ķēniņa dienestā, bet maz-

dūšīgākos vilina visādu labumu solījumiem. Hugenotu pasīvo pretestību ķē-

niņš uzskata kā bezkaunīgu izaicinājumu, un katoļu prēlāti viņu skubina

ķerties pie varas līdzekļiem. — Hugenotus, pie kuriem pieder Francijas rūp-

nieku, tirgotāju un baņķieru vairākums, aizstāv Kolbers, bet pēc viņa nāves

virsvarenais Luvuā pats skubina ķēniņu uz represijām pret protestantiem.

Hugenotu ienaidniece ir arī ķēniņa metrese Mēntenon.

Hugenotiem sāk atjemt viņu bērnus, lai tos uzaudzinātu katoļu ticība,

slēdz protestantu baznīcas un katru pretestības mēģinājumu soda ar soda

ekspedīcijām un karātavām. Maza daļa reformēto zem terrora iespaida pāriet

katoļu ticībā, bet pārējie paliek uzticīgi kalvinismam. Provinču gubernā-

tori un intendanti, cenzdamies izdabāt ķēniņam, sāk spaidīt protestantus paši

uz savu roku; daudzi izraida protestantu mācītājus pāri robežai, kā musinā-

tājus un dumpiniekus. Citi nometina protestantu mājās kareivjus, sevišķi

dragūņus, dodot tiem manīt, ka atstās nesodītas visas varmācības, kuras tie

pielietās pret saviem saimniekiem, šīs „dragūnādes" izrādās par Uelisku

„iekšējās misiones" līdzekli: nevarēdami panest kareivju laupīšanas un varas

darbus un neredzēdami tām gala, hugenoti sāk tūkstošiem pāriet katoļu ti-

cībā; šis solis uzreiz atsvabina viņus no kareivju terrora. — Ludvigs prie-

cājas, ka ir atgriezis pie īstās baznīcas vairākus tūkstošus pavalstnieku un

sper izšķirošu soli: 1685. g. viņš izdod likumu, kas atceļ Nantes ediktu un

tā vietā ieceļ likuma godā veselu rindu paragrāfu, kas legālizē protestantu

vajāšanas: hugenotu dievkalpojumi tagad ir noliegti, valdība liek nopostīt

viņu baznīcas un aizliedz tiem sapulcēties uz dievkalpojumiem arī privāt-

namos. — Visiem hugenotu mācītājiem jāatstāj Francija; nepaklausības ga-

dījumā viņiem draud spaidu darbi; pārējiem reformētiem draud tas pats,

ja viņi mēģinās izceļot. —
Valdība jau laikus liek stipri apsargāt robežu, lai

neļautu protestantiem bēgt projām no Francijas. Ar piekukuļošanu un ci-

tiem līdzekļiem, vairāk kā 200,000 hugenotiem tomēr izdodās tikt pāri robe-

žai. Daudzās vietās pie robežas notiek īstas kaujas starp hugenotiem un

ķēniņa kara pulkiem, kas cenšas aizturēt bēgļus. — Valdība, publicē likumu,

kas draud katram ēmigrantam ar nāves sodu, bet katram, kas atbalstīs hu-

genotu bēgšanu, ar spaidu darbiem. Šim likumam nav cerēto panākumu, un

hugenotu enerģiskākā daļa ar ieroču vai kukuļu palīdzību tomēr prot no-

kļūt ārzemēs. Viss viņu vairums dodas uz Nīderlandi, Šveici vai Angliju;

daudzi nokļūst Brandenburgā, un pāris simti arī Kurzemē.

Zaudējumus, kurus nodara Francijai hugenotu izceļošana, var salīdzi-

nāt vienīgi ar briesmīgo sitienu, kādu dod Spānijai morisku izraidīšana: iz-

ceļo pati labākā un enerģiskākā franču hugenotu daļa un Francijai iet zu-

dībā viņu spējas, zināšanas un kapitāli.

Ludvigs XIV. ir spēris šo drakonisko soli pret paša pavalstniekiem, ne

tik daudz ticības fanātisma skubināts, kā aiz despota dziņas piespiest pa-

valstniekus locīties savas gribas priekšā arī ticības lietās. — Protestantu va-

jāšanas Francijā ķer nevien ķēniņa pavalstniekus, bet arī ārzemniekus, kas

apmetušies Francijā. Viņiem atliek tikai divas izejas; piejemt katoļu ti-

cību, vai bēgt uz ārzemēm.

Ludvigs XIV. dara visu, lai zaudētu draugus un iegūtu pēc iespējas vai-

rāk ienaidnieku; beidzot pret viņu nostājas nevien protestantu valstis ar,

Angliju priekšgalā, bet arī katoļu nācijas un arī pats pāvests.

Oranijas princis Vilhelms, ticis Anglijas troni, joprojām paliek nesa-

mierināms Francijas un Ludviga XIV. ienaidnieks, un cenšas virzīt savas
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jaunās valsts spēkus cīņai pret Francijas ķēniņu. Jau dažus mēnešus pēc

nostiprināšanās Anglijas tronī, Vilhelms pieteic Francijai karu Anglijas un

Nīderlandes vārdā, un piebiedrojas Spānijai un Austrijai, kuras jau karo ar

Franciju. — Ludvigam XIV. atkal ir nostājusies preti plaša koālicija, vēl lie-

lāka, nekā tā, kuru franču diplomātiem izdevies izjaukt Nimvegenas miera

priekšvakarā.

' Cīņu laukos kara laime tomēr biežāk smaida frančiem, nekā viņu pre-

tiniekiem. Vācijas pilsētas Reinas kreisajā krastā krīt viena pēc otras franču

rokās. Necerēdams šais zemēs noturēties, Ludvigs liek tās izpostīt un pil-
sētas un ciemus noslauka no zemes virsus. Franču kareivji nodedzina ne-

vien mājas, bet nocērt pat augļu kokus, iznīcina pārtikas krājumus un aiz-

ved lopus, atstādami iedzīvotājus bada nāvei.

Ludvigs dara visu, lai saistītu pretiniekiem rokas viņu pašu zemēs.

Viņš sūta angļu padzīto Jēkabu 11. uz Īriju, un tiešām, Vilhelms 111. ir spiests

Dragūņi hugenotu ciemā

atsaukt daļu savu kareivju no Beļģijas kara lauka un pārsviest tos uz „Zaļo
salu". Konstantinopolē franču diplomāti skubina sultānu noslēgt mieru ar

Austriju, jo Francijas ķēniņš tūliņ nākšot Turcijai palīgā. — Ludvigs in-

trigas tomēr līdz tikai īsu laiku. Austrieši iekaro Serbiju un Bosniju; viņu

sabiedrotie venēcieši ģenerāļa Morosini vadībā okupē Peloponnēsu un Atēnas;

angļu pulki (viņos dien daudz franču hugenotu) piespiež Jēkabu 11. bēgt no

Īrijas atpakaļ uz Franciju un īri ir spiesti atkal padoties Anglijai.

Tomēr šis atpūtas laiks ir devis iespēju franču ģenerāļiem visās frontēs

pāriet uzbrukumā. Ģenerālis Katinā sakauj savoijiešus, maršals Luksem-

burgs vācus, bet admirālis Turbils sadragā nīderlandiešu floti lielā jūras

kaujā. — Savoija, Nica un lielākā daļa Beļģijas krīt franču rokās.

Šai laika, kad franči gust panākumus uz juras un sauszemes, mirst mar-

kizs Luvuā, Francijas bruņoto spēku organizētājs un viņas agresīvo ārpolī-
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tikās plānu autors. Viņa roku darinātā militārā mašīna strādā vēl pāris ga-
dus arī pēc sava meistara nāves, Luksemburgam gūstot jaunas uzvaras Nī-

derlandē, bet ģenerālim Katinā ar sekmēm karojot pa Itāliju. Sauszemes

uzvaras aptumšo katastrofāla neveiksme jūras kaujā pret angjiem, kas uz

visiem laikiem nodibina angļu kara flotes pārsvaru pār Francijas bruņotiem

jūras spēkiem.

Rietum-Eiropas valšķu koālicijas uzbrukums Francijai ir atsists, bet

Ludvigs XIV. noskārst, ka ar viņa valsts spēkiem iet uz leju, un ka ir pē-
dējais laiks slēgt mieru: lejēmumi vairs ne tuvu nespēj segt izdevumus,

rūpniecība sabrūk, ārējā tirdzniecība ir pilnīgi paralizēta, bet karš līdz šim

jau prasījis pus miljona darba spējīgu vīriešu, tos atjemdams galvenā kārtā

lauksaimniecībai. Valdība gan lūko izpalīdzēties, pārdodama par naudu ie-

rēdņu amatus; jaunie ierēdņi cenšas izdoto summu pēc iespējas ātrākā laikā

dabūt atpakaļ, un pie tam div- un trīskārtīgi, un visur zeļ korrupcija. Kad

visas ierēdņu vietas jau izpārdotas, valdība sāk tirgoties ar domēņu zemēm

un vilto naudu. t. i. liek to pārkait, piemaisot klāt lielāku procentu ligatūras.

un atstājot jaunajiem naudas gabaliem agrāko nominālvērtību.

Nelīdz arī šie riskantie līdzekļi un dēficits aug straujā tempā. — Armi-

jas apgādātāji, nesajēmuši maksu par agrāk dotām pārtikas vielām un tērpa

piederumiem, paaugstina cenas un piegādā sliktu preci. Kareivji, kas mē-

nešiem ilgi neredzējuši algu, paliek nepaklausīgāki un labprāt negrib iet cī-

ņā; desertieru skaits vairojās. Atsevišķās provincēs sākas zemnieku

dumpji.

Nodokļu nastas smagums un spēcīgāko vīriešu ierindošana armijā iz-

nīcina lauksaimniecību. Produktu cenas sāk strauji celties un kā par ne-

laimi divus gadus no vietas Franciju piemeklē neraža. Sekas ir briesmīgs

bads (vietām konstatēti kannibālisma gadījumi). — Bīskaps Fenelons raksta

ķēniņam: „Pavalstnieki, kurus Jums vajadzēja mīlēt kā paša bērnus, mirsī

badu, lauki guļ atmatā, ciemi un pilsētas ir tukši no ļaudīm, bet amats ne-

vienam vairs nedod maizi. Tirdzniecība ir iznīcināta, un Francija pārvēr-

tusies par bada cietēju nometni. Tauta, kas Jūs agrāk tā mīlēja, sāk zaudēt

pret Jums uzticību un pat bijāšanu." Paši tuvākie ķēniņa ļaudis un pati

Mēntenon skubina ķēniņu slēgt mieru ar ienaidniekiem, jo tikai tādā ceļā
varot glābt valsti no bojā iešanas. — Naudas trūkums atsaucās arī uz armi-

jas karot spējām un neļauj ģenerāļiem izvest projektētās operācijas. Cīņā

dēļ Eiropas virskundzības ir iestājies lūzums, un par ļaunu Francijai. Vil-

helma 111. kara pulki atgūst zaudētos Beļģijas cietokšņus. — Mazā Savoija

pirmā slēdz mieru ar „saules ķēniņu" un atdabon visus agrāk zaudētos no-

vadus un svarīgos kalnu cietokšņus. Beidzot sākas miera sarunas arī ar

pārējām Francijas pretiniecēm un 1697. g. Risvikā noslēdz mieru, kas uz

laiku izbeidz ieroču šķindoņu Riotum-Eiropā. Francija atsakās at-

balstīt Stjūartus, piešķir nīderlandiešiem lielas priekšrocības tirdzniecībā,

atdod Spānijai atpakaļ Luksemburgu un Lotaringijas hercogs atgūst savu

tēvu zemi.

Arī pēc šī mierlīgumā Francija ir un paliek stiprākā valsts Eiropā, bet

viņas hēgemonijas tieksmēm ir pārvilkta pāri strīpa, un viņa pati cietusi

dziļus pazemojumus; Lotaringija, kas šķir franču ieguvumus Elzasā no pā-

rējās Francijas, ir atkal pazaudēta, tāpat arī svarīgās Jūras Alpu ejas.

Francijai ir zudušas viņas kaimiņzemes, kuras tā jau sākusi uzskatīt par sa-

vu nākamo piederumu: Beļģija, Reinzeme un Savoija.

Arī pašā Francija sak bālēt ķēniņa autoritāte un aptumšojas mirdzums,

ko devušas tronim agrāko karu uzvaras. Pats ķēniņš ir palicis vecāks: viņu
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sāk mocīt slimības un nāves bailes. Versaļā izbeidzas izpriecas, jautrais un

izlaidīgais galms, kas locījies tikai ķēniņa priekšā pamazām pārvēršas svē-

tuļu patvērsmē. Mēntenon iespaids kļūst arvienu lielāks. Agrāk lielas nau-

das izdotās summas svētku svinībām un rotām: tagad tās atdod klosteriem,

dižciltīgu meiteņu patversmēm v. t. t.

Arvienu gurdāks un nevarīgāks sāk palikt Francijas valdinieks. Mēn-

tenon viņam iegalvo, ka neveiksmes kauju laukos esot sods, kas uzlikts Fran-

cijai par tās ķēniņa agrāko izlaidīgo dzīvi. Agrāk no Ludviga XIV. ir va-

rēts panākt visu ar centību, spējām, vēlāk ar glaimiem, bet tagad ar liekuļotu

dievbijību. — Ķēniņu māc arī rūpes par to, kas būs ar valsti pēc viņa nā-

ves: viņa dēls, kam pienākās pēc tēva nāves tronis, ir garīgi aprobežots

daudzēdis. Troņamantinieka dēls jau ir spējīgāks, bet Fenelona audzināts,

īas neatbilst valdinieka ideālam, par kādu centies savā laikā būt Ludvigs XIV.

Arī Francijas attiecībās ar Romu ir redzama krasa maiņa. Lud-

vigs XIV., kas nesen vēl centies pilnīgi atsvabināt Franciju no Romas ie-

spaida un dibināt nacionālu baznīcu, kas būtu atkarīga vienīgi no monar-

cha, tagad sāk zemoties pāvesta priekšā un lūko iegūt viņa labvēlību. Ķē-

niņš atsakās no savas līdzšinējās politikas baznīcas lietās un piespiež savus

bīskapus atkal klausīt pāvestam.

Arī administrācijā ir notikusi maiņa: lielie ministri, kas Ludviga XIV.

valdīšanas sākumā tam palīdzējuši vadīt valsts likteni, tagad guļ kapos, un

viņu pēctečiem nav Kolbera vai Luvuā spēju un vēriena. Viņi tiecās akli

kopēt savus lielos priekštečus, kaut gan apstākļu maiņa prasa arī sistēmas

maiņu. Arī ķēniņš noskārst jauno ministru nevarību un cenšas jemt daļu
darba smaguma uz saviem pleciem, strādādams no agra rīta līdz vēlam va-

karam. Tomēr sabrukums un viņa sekas ir manāmi visur. Apspiestā par

lamentu opozieija sāk atkal pacelt galvu un neievērot ķēniņa izdotos liku-

mus; armijā — Luvuā roku darbs — parādās disciplīnas sabrukums; vēterāņi

ir krituši kaujās vai sakropļoti un viņu vietās pulku rindās stājušies jauni

rekrūti, pa lielāk v daļai zemnieku dēli, pilni apslēpta īgnuma.

Visā valstī ir manāms nemiers un rūgtums par iekšējo Francijas sa-

brukumu un briesmīgo karu, kii|ā iznīcināti visi agrāko gadu desmitu ma-

teriālie un politiskie sasniegumi un nodarīts tik daudz kļūdu, ka tās vairs

nav iespējams izlabot: nolaisto satiksmes ceļu dēļ cieš tirdzniecība, fabri-

kas apstājas viena pēc otras; liekas, ka aizejot hugenotiem no Francijas, ir

izgaisis arī darba prieks. Karš, bads un sērgas dažās provincēs samazinā-

juši iedzīvotāju skaitu un dažās atlikusies tikai puse. Pilsētas ir iestigušas

dziļos parādos, tāpat arī zemturi. Übagu un klaidoņu skaits aug au-

gumā.

Augstmaņi sāk kurnēt par nožēlojamo lomu, kuru tiem uzlicis valdi-

nieks. Muižnieki sūdzas, ka viņiem esot gadiem ilgi un pie tam bez atlīdzī-

bas jākalpo armijā, bet viņu zemniekiem pa to laiku uzliekot tik lielas no-

dokļu nastas, ka tie neko vairs nespējot maksāt kungiem. Amatnieki sū-

dzas par nabadzību, naudas trūkumu uu smagām nastām. Pat rakstnieki,

kas līdz šim dziedājuši ķēniņam tikai slavas dziesmas, tagad maina toni un

sāk kritizēt absolūtismu. Maršals Vobans uzstāda sociālu un oikonomisku

reformu programmu un liek priekšā aizvietot visas nodevas un maksas ar

iejēmumu nodokli: paceļas balsis, kuras kritizē merkantilismu, aizstāv lauk-

saimniecību un saka. nevis zelts, bet zemkopja darbs esot visas labklājības

avots.

Ludviga XIV. celta absolūtisma celtne viņas ceturtajā gadu desmita sak

grīļoties. Viņa dievinātās absolūtisma idejas kļuvušas par Francijas ne-
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laimi. Parīze, ko Ludvigs XIV. gribējis padarīt par pasaules galvas pilsētu,
ir iedzīvotāju skaita ziņā (500,000) palikusi iepakaļus Londonai, un Franciju
arvienu vairāk sāk apēnot Anglija.

Tad nāk par Rietum-Eiropu jauns karš, kurā Ludvigs cieš dziļākos pa-

zemojumus un redz savu valsti pie bezdibeņa malas tas ir t. s. Spānijas man-

tojuma karš.

Spānijas mantojuma kaŗs

Spānija šai laikā iet pretī pilnīgam sabrukumam; viņas iedzīvotāju

skaits, kas ķēniņa Kārļa l. laikā sasniedzis 12 milj., tagad ir kļuvis divas

reizes mazāks, no tiem pašiem gandrīz miljons ir muižnieki, garīdznieki,

nonnes, übagi vai klaidoņi, t. i. ļaudis, kas dzīvo uz citu rēķina. Rūpniecība
vēl zeļ tikai Barselonā. Angļu un franču pīrāti laupa spāņu kolonijas Jau-

najā pasaulē un flibustieru vadonis Morgans nodedzina veselas pilsētas. Valsts

iestigusi tik dziļos parādos, ka nespēj samaksāt ierēdņiem algas; kara flotes

tikpat kā nav, un arī sauszemes karavīru kopskaits vairs tikko sasniedz

20,000. Satiksmes ceļus un mazākās pilsētiņas apdraud bandīti, atjemdami

iedzīvotājiem to pašu mazumiņu, ko tiem atstājuši mantkārīgie klēriķi un

zaglīgie ierēdņi.

Spānijas tronī sēd pēdējais Habsburgs, Kārlis 11., kuram nav dēla, un

visi Eiropas politiķi lauza galvas, kas būs viņa valsts mantinieks, Austrijas

Habsburgi, vai kāds no Burboņu prinčiem, kāds Kārļa 11. vecākās māsas un

Ludviga XIV. sievas pēcnācējs.
Pašā Spānijā jau labu laiku priekš pēdējā Habsburga nāves sāk cīnī-

ties savā starpā franču un austriešu partijas. Dala Spānijas sabiedrības no-

stājas Austrijas Habsburgu pusē, daļa grib meklēt atbalstu pie stiprās Fran-

cijas. Šo partiju atbalsta arī pāvests. Ķeizars Leopolds, būdams pārlieci-

nāts, ka Spānijas mantojums neaizies viņa ģintij garām, neko nedara, lai

atbalstītu Spānijā austriešu piekritējus naudas līdzekļiem vai gatavotu katram

gadījumam bruņotu spēku. Ludvigs XIV. laiž darbā gan draudus, gan nau-

das pabalstus, un franču partija Spānijā gūst piekritējus arī tais aprindās,

kas turējušās Austrijas pusē. Pavalstnieku spiests, Burboņu pusē pāriet

arī Kārlis 11., un novēl tēstāmentā savu valsti Ludviga XIV. dēla dēlam Fī-

lipam, ar noteikumu, ka Spānija nekad nedrīkst apvienoties ar Franciju zem

viena ķēniņa. Tā paša 1700. g. rudenī mirst pēdējais Spānijas Habsburgs

un Kastilija uzgavilē jaunajam ķēniņam, Fīlipam V.

Ludvigs XIV. ir diplomātijas līdzekļiem guvis panākumus, kas ar uzviju

atsver viņā nesenējo neveiksmi karā pret Eiropas koāliciju. Tomēr viņu

saista līgums, ko tas nesen slēdzis ar Angliju un Nīderlandi, solīdamies tām

atdot daļu no Spānijas kolonijām un pretendēt tikai uz dažām Spānijas im-

pērijas zemēm, nevis visu viņas territoriju. — Tagad viņš ir nedomā turēt šo

līgumu, bet tiecās iegūt dēla dēlam visas Spānijas zemes, un padarīt Spā-

niju par franču politikas ieroci. — Fīlips V. visās vietās akli klausa vec-

tēvam, un Ludvigs XIV. diktē savu gribu nevien Francijai, bet arī Spā-

nijai.

Politiskais līdzsvars, kura dēļ Rietum-Eiropas valstis vedušas pret Lud-

vigu XIV. tik sīvus karus, ir atkal apdraudēts: Madridē spāņu ministru vie-

tas drīz iejem franči, bet Spānijas gubernātori un viceķēniņi sajem pavēli
klausīt Versaļas rīkojumiem tāpat, it kā tie nāktu no Madrides. — Lud-
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vigs XIV., nevis viņa dēla dēls, dod instrukcijas Spānijas sūtņiem un diplo-
mātiem un Pirenēji kā robeža šķiet ir beiguši eksistēt. — Francijā atkal vai-

rojas ķēniņa autoritāte: rūpnieku un tirgotāji cer iedzīvoties izmantojot spā-

ņu kolonijas; amatnieki un strādnieki tic, ka atkal varēs ko nopelnīt, bel

franču muižnieki un augstmaņi sapņo par ienesīgiem amatiem, daudzajās

spāņu provincēs.

Arī spāņu tautas vairākums, sevišķi kastilieši, nostājas Fīlipa V. pusē

Jauno ķēniņu atzīst par spāņu provinces Itālijā un Dienvid-Nīderlandē.

Kā pirmais šoreiz ceļ ieročus cīņai pret Franciju ķeizars Leopolds 1., no

jau tik daudz Eiropas līdzsvara dēļ, bet gribēdams aizstāvēt savas tiesības

11/ Spānijas mantojumu. Viņš ir ar mieru atstāt Burboņiem pašu Spāniju

un kolonijas, bet prasa sev Ttalijas Zemēs un Beļģiju.

Ar austriešiem Ludvigs XIV. tiktu ātri galā, bet viņam jārēķinās ar

briesmām no Vilhelma 111. puses. Francijas veco ienaidnieku saniknojusi

tikko slēgtā līguma laušana, un ir Anglija, ir Nīderlande baidās no Burboņu

varas pieauguma, Anglijas ķēniņam tomēr saista rokas miermīlīgi noska-

ņotais toriju vairākums parlamentā. — Vilhelmam 11. neizdotos tik ātri pie-

dabūt savas valstis uz karu pret Franciju, ja karu neprovocētu paša

Ludviga XIV. izaicinošā izturēšanās: viņš padzen nīderlandiešu garnizonus

no Beļģijas cietokšņiem, kurus tie okupējuši, saskaņā ar Risvikas mierlī-

gumu. noraida Anglijas protestu pret līguma laušanu, piešķir frančiem tirdz-

niecības privilēģijas Spānijas kolonijās, bet liedz tās angļiem un nīderlan-

diešiem. — Cerēdams dot Anglijai smagu sitienu, Ludvigs aizliedz ievest

Francijā angļu fabriku un kalnraktuvju ražojumus, un — panāk to, ka vigi

kļūst par vēl niknākiem Francijas ienaidniekiem, nekā līdz šim, un kara

plānu sāk atbalstīt arī toriji. Beidzot viņš met Anglijai sejā jaunu izaici-

nājumu un pēč Jēkaba 11. nāves atzīst viņa dēlu (arī Jēkabu) par Anglijas.

Skotijas un Īrijas ķēniņu.

Francijas rīcībai ir Vilhelma 111. plāniem vēlamās sekas un Francijas

ienaidnieku pusē tagad nostājas pat Stjūartu partijas piekritēji. Vilhelms 111.

atlaiž mājās parlamentu un jaunās vēlēšanas dod vigiem vairākumu, kas

tūliņ atvēl vajadzīgos kredītus 40,000 liela ekspedīcijas korpusa un 100 kara

kuģu izrīkošanai, kā arī summas, kuras prasa par kara pulku uzstādīšanu

Dānijas ķēniņš un vācu firsti. Llāgā noslēdz militārsavienību starp Austri

ju, Angliju un Nīderlandes republiku.

Vilhelms TII. mirst, nesagaidījis lielās cīņas sākumu, bet viņa sievas mā-

sa Anna. kas kāpj Anglijas tronī, staigā viņa pēdās un pieteic Francijai

karu.

Spānijas mantojuma karš taisnību sakot ir sācies jau gadu agrāk, Sa-

voijas princim Eiženam 1701. g. iebrūkot Itālijā, kur tas sakauj maršalu

Katinā, veic tā pēcnācēju Viļeruā un sadragā divas franču armijas. Lud-

vigs XIV. sūta pret princi Vandomas hercogu, teicamu kara vadoni, kas pa-
gaidām aptur prinča uzvargājienu.

Princim Eiženam drīz nāk talkā otrs šī gadsimteņa lielais kara vado-

nis Džons Čerčils, vēlākais grāfs un hercogs Malboro, ģēniāls taktiķis, sava

laika lielākais džentelmens, dāmu siržu lauzējs un nepārspējams intrigants
Savienojies ar Brandenburgas kara pulkiem, viņš jau pirmajā kara gadā pa-

dzen frančiem draudzīgo Ķelnes bīskapu no tā zemes un iejem Lježas bīskapa
valsti. — Dienvid-Vācijā turās Francijas pusē tikai Bavārijas kūrfirsts Mak-

sis Emanuēls, bet nespēj aizkavēt Vācijas firstu sapulces lēmumu, kas ir par

kara pieteikšanu Francijai.
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Karojošo valšķu iekšienē sāk lausties uz āru nemiera un dumpju Ugu

nis. Sevennu kalnos ceļās kājās hugenoti un valdiešu sektes pēcnācēji, kas

jau agrāk cēluši ieročus pret valdību. Asiņainās protestantu vajāšanas ino

dina kalniešos ticības fanātismu: viņu bērni klīst apkārt pa kalnu ielejām,

sprediķodami svēto karu; sievietes un vīri redz vīzijas un naktīs tiem sap-

ņos rādās eņģeļi, vēstīdami lielās cīņas sākumu pret Bābeli, t. i. Versaļu. —

Dumpis izlaužas uz āru ar kāda abata gādību, kas valdības karavīru priekš-

galā uzmeklē kalnu aizās hugenotu slepenos dievkalpojumus un liek viņu

dalībniekus nogalināt uz vietas vai iemest cietumā. — 1702. g. kalnieši sa-

ceļas un nogalina svētulīgo bendi līdz ar tā kalpiem. Dumpinieku priekšgalā

nostājas maiznieku māceklis Žanis Ševaljē, 20 gadus vecs jauneklis, bet no

dabas apdāvināts tādām kara vadoņa spējām, ka veic ar saviem kalniešiem

Ludviga XIV. vēterāņus. Kalnu pravieši sludina cīņu uz dzīvību un nāvi

pret katoļiem un Ševaljē armija drīz sniedzas daudzos tūkstošos: visi tie

nēsā baltus linu kreklus un tos sāk dēvēt par šemizāriem, t. i. ~krekliniek-

iem". Šemizāri nepazīst žēlastības, un atmaksādami visu ar uzviju, cenšas

izdeldēt visus katoļus, garīdzniekus un skolotājus. —- 1702. g. beigās krekli-

nieki atstāj savas kalnu ielejas un dodas līdzenumā, nezdami visur nāvi un

iznīcību. Viņi sakauj valdības karaspēku, un izposta 40 draudzes, nogali
nādami vairākus desmitus priesteru. Ludvigs XIV. ir spiests sūtīt pret kal-

niešiem 60,000 vīru armiju maršala Montrevela vadībā: pēdējais liek ka-

reivjiem slepkavot un dedzināt kalnu novados cik jaudas. Kreklinieki at-

kāpjas nepieietamākās Sevennu aizās un atbalstīdamies uz. saviem spiegiem

apkaimes provinču pilsētās, laiku pēc laika pāriet negaidīti straujos uzbru-

kumos; maršals nespēj tikt galā ar dumpiniekiem, kuri turpat viņa acu priek-

šā nodedzina 200 baznīcas. Šemizāru dumpis sāk pie jemt sociālas cīņas rak-

stūru, kalniešiem no v'sām pusēm pieplūst klaidoņi, bezdarbnieki un tamlī-

dzīgs elements. Dumpinieki sāk slepkavot nevien priesterus, bet arī mie-

rīgus katoļu zemniekus un pilsoņus, un taisās stāties sakaros ar Ludviga XH

ienaidniekiem ārzemēs; Sevennos ierodas angļu un nīderlandiešu virsnieki,

apgādā šemizārus naudas līdzekļiem un -āk apmācīt cīņai pret rēgulāro ķē-

niņa armiju. — Montrevela represijas tikai pavairo kreklinieku cīņas niknu-

mu. Ludvigs XIV. ir spiests viņu aizsaukt un ieceļ tā vietā maršalu Viljāru.

kas aptur masu nāves sodus un sola visiem ieročus nolikušiem dumpinie

kiem amnestiju vai atļauju izceļot. Reizē ar to viņš maina cīņas taktiku,

sadalīdams savu armiju mazākās nodaļās, kas lokveidīgi apjem Sevennu

kalnus no visām pusēm, un novieto garnizonus visos svarīgākos punktos.

Kreklinieki zaudē cīņas iniciātīvi un lielākā daļa sāk ilgoties pēc miera.

Dumpinieku vadonis Ševaljē slēdz, ar maršalu līgumu, kas garantē šemizā-

riem amnestiju, un pats iestājas kā pulkvedis ķēniņa dienestā. Fanātiskākā

kreklinieku daļa gan mēģina turpināt cīņu, bet drīz vien ir spiesta padoties.

(Tikai 1705. g., kad valdība atkal sāk lietāt pret kalniešiem rēpresijas, vēl

reiz uzliesmo sacelšanās ugunis, bet karaspēks tās apspiež un pēdējos pre

tinieku vadoņus sadedzina uz sārta Nimes pilsētā.) Sevennu ielejas uz vai-

rākiem gadu desmitiem paliek par neapdzīvotu tuksnesi.

1703. g. koalicijas pusē pāriet Portugāle. Koalicija izraugās Portugāli

par bāzi grandiozai operācijai, un Lisabonā ierodas par Spānijas ķēniņu

Kārli 111. proklāmētais ķeizara Leopolda dēls. lai uzsāktu kara gājienu prei

Madridi. — Koalicijas pusē pāriet arī Savoijas hercogs Viktors Amedējs 11..

apdāvināts kara vadonis, kam klausa maza. bet rūdīta armija. —- Koalicijas

panākumus zināmā mērā aptumšo ķeizara neveiksmes Ungārijā, kuras spiež

viņu sūtīt daļu no Ttalijas armijas uz austrumiem un pašas Austrijas apsar-
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dzībai no, Bavārijas puses (Bavārijas kūrfirsts ir nostājies Ludviga XIV.

pusē). Bavārijai steidzas talkā maršals Viljars ar lielu armiju, apvienojas

ar bavāriešiem un grib dot Habsburgiem briesmīgu triecienu pašā Austrijā.

Maršala plānus izjauc Bavārijas kūrfirsts, kas grib pa priekšu iekarot Ti-

roli un zaudē cīņās pret turienes kalniešiem pusi sava karaspēka.

Dienvid-Vācijā pārsvars tomēr paliek franču un Bavārijas pusē un vi-

giem izdodas briesmīgi sakaut ķeizara armiju pirmā kaujā pie Hēchštetas.

Bavārijas kūrfirsts iebrūk Austrijas ziemeļrietumu novados un tiecās sniegt

roku Ungārijas revolūcionāriem. Austrija ir nokļuvusi tik pat bīstamā stā-

voklī, kā priekš 20 gadiem, kad Vīni aplencis turku karaspēks.

Ludvigs joprojām cer gūt uzvaru pār ienaidniekiem; viņš cer nevien

noturēt Spāniju, bet arī sadragāt Austrijas Habsburgus un padarīt arī Vā-

cijā un Ungārijā par viņu mantiniekiem Burboņus.

Austriju glābj Savoijas princis Eižens, atstādams Itāliju pagaidām lik-

teņa varā un visus Austrijas spēkus vērsdams pret frančiem un bavārie-

šiem Dienvid-Vācijā. Viņš stājas sakaros ar Malboro un pēdējais ir ga-

tavs steigties princim palīgā. Veikliem manevriem maldījis ienaidniekus

par saviem nodomiem, Malboro ātros pārgājienos dodas uz dienvidiem un

pie Nekaras upes apvienojas ar Eižena armiju un Bādenes Ludvigu, kas kom-

mandē Vācijas firstu uzstādītos kara pulkus. — 1704. g. pie Hēchštetas no-

liek otra liela kauja, kurā franči un bavārieši zaudē trīs ceturtdaļas sava

karaspēka. (Sevišķi lepnus laurus te gūst Malboro, kura vadītie angļu jāt-

nieki pārrauj franču kavalerijas fronti, līdz ar to izšķirdami kaujas

likteni.)

šai otrai kaujai pie Hēchštetas ir liels iespaids arī uz visu kara gaitu:

Francija ir briesmīgi sakauta, Austrija glābta un ķeizara pretiniece Bavā-

rijā guļ nespēcīga pie uzvarētāju kājām. Koalicijas rindas, kas sākušas jau

šķobīties, atkal apvienojas, bet Franciju pārjem izmisums.

1705. g. mirst ķeizars Leopolds un tronī kāpj viņa dēls Jāzeps L, ener-

ģisks un apdāvināts valdinieks, kas padzen tēva nevarīgos ministrus un ģe-
nerāļus un padara princi Eiženu par faktisko Austrijas diktātoru.

I.ul/ ko briesmas no Bavārijas puses ir novērstas, princis Eižens stei-

dzas palīgā Savoijai, bet sākumā vēl nespēj piespiest atkāpties maršala Van-

dema armiju. Toties Spānijā koalicijas kara pulkiem smaida kauju laime

angli 1704. g. iejem Gibraltāru un spītē spāņu un franču uzbrukumiem. An-

gļu ģenerālis Pēterboro dodas uz Kataloniju, solījumiem atjaunot vecās brī-

vības, pamudina šīs provinces iedzīvotājus sacelties pret Kastilijas virskun-

dzību, iejem Barselonu un katalonieši atzīst Kārli 111. par savu ķēniņu.

1706. g. Malboro izdzēn frančus no Beļģijas; Itālijā princim Eiženam

izdodas apvienoties ar brālēnu Viktoru Amedēju un abi kara vadoņi aizdzen

franču armiju pāri Alpiem atpakaļ uz Franciju.

Ludvigu XIV. pārjem izmisums: viņš zaudē cerību, ka izdosies nosargāt

dēla dēlam Spānijas troni un grib atsaukt no Spānijas visus kara pulkus, lai

glābtu pašu Franciju. Viņš slēdz ar ķeizaru līgumu, atstāj Apenīnu pusralu

itāļu varā un dabon Itālijā vēl palikušiem franču pulkiem brīvu ceļu atpakaļ

uz dzimteni.

Ludvigs XIV. ir zaudējis Itāliju un Beļģiju; arī viņas sabiedroto Ķelnes
un Bavārijas kūrfirstu zemes ir kritušas ienaidnieku varā. — Liekas, ka Bur-

boņi zaudēs arī Spāniju: Koalicijas kara pulki iejem Madridi, un Arago-

nija atzīst Kārli 111. par savu ķēniņu. Fīlips V. pusē vēl turās tikai kasti-

lieši, kas nīst Kārli 111. un viņa sabiedrotos portugāļus un nīderlandiešu ķe-
cerus. Madride sadumpojas un padzen koalicijas garnizonu. Kārlis 111.
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šķiež savus līdzekļus galma un operas uzturēšanai, bet karavīriem ļauj mirt

badu. Viņš sanaidojas arī ar Pēterboro, kas atstāj Spāniju, bet pārējiem

Kārļa 111. ģenerāļiem nav kara vadoņu dāvanu. 1707. g. pie Almansas viņi
zaudē kauju, kas atdod Spāniju atpakaļ Burbo/ņu varā. Franču karavadonis
Berviks iekaro Valensiju, Aragoniju un gandrīz visu Kataloniju. Franči at-

sit koalicijas karaspēka uzbrukumu Provansai. Malboro ķildojas ar nīder-

landiešu ģenerāļiem un nedabūjis rīcības brīvību, nespēj izvest savu plānu

par karagājienu uz Parīzi.

Ludvigs XIV. atkal sāk cerēt uz uzvaru un gatavojas savukārt pāriet
ofensīvē. 1708. g. pavasarī liela franču armija dodas atkarot Beļģiju, iejem
Ģenti un Brigi, bet zaudē kauju pie Udenardes, kur tās ienaidniekus kom-
mandē Malboro un princis Eižens. Franči pēc šīs neveiksmes zaudē nevien

Savoijas princis Eižens

visus laimīgi sāktā karagājiena iekarojumus, bet arī svarīgo Lijas cietoksni.

Itālijā nostiprinās Habsburgi; ķeizars Jāzeps I. pievieno Mantujas un Mi-

randolas valstis saviem piederumiem, un piespiež arī pāvestu nostāties koalī-

cijas pusē un atzīt Kārli 111. par Spānijas ķēniņu.

Ludvigs XIV. redz, ka ilgāki pretoties pārspēkam vairs nav iespējams:

Francijas finances ir galīgi satricinātas, bet tauta mirst badā. Miera par-

tija pie galma gūst virsroku, un Ludvigs pirmā kārtā griežas ar miera pie-

dāvājumiem pie Nīderlandes, cerēdams ar tās starpniecību ievadīt sarunas

arī ar pārējām koalicijas dalībniekiem. Miera konferencei Haagā nav pa-

nākumu, jo sabiedrotie uzstāda ļoti augstas prasības, un karš dūn tāļāk. —

Ludvigs XIV. nostāda savas ziemeļu armijas priekšgalā maršalu Viljāru, bet
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tas zaudē 1709. g. pie Malplakē kauju pret princi Eiženu uu Malboro. Taj

pašā laikā Habsburgu kara vadoņiem izdodas sakaut austrumos Rakoči pul-
kus; divus gadus vēlāk Ungārija galīgi padodas Habsburgiem. Līdz ar to

Austrijai kļūst brīvi jauni kara pulki, kurus ķeizars sūta uz rietumiem.

Francija atrodas pie bezdibeņa malas. Mirst badā nevien zemnieki uu

strādnieki, bet nav maizes arī armijai un visi, ir ģenerāļi, ir kareivji atklāti

saka, ka ilgāki vairs neesot iespējams cīnīties.

Atkal ievada miera sarunas: Ludvigs tagad solās atteikties no visāui

Burboņu pretenzijām uz Spānijas mantojumu un solās vairs ne atbalstīt savu

dēla dēlu Fīlipu V., ja tas ari gribētu vēl cīnīties. Francijas ķēniņš ir ar

mieru pat ļaut nīderlandiešiem okupēt bagātās franču pilsētas, Valansjenu

un Duē, sola atdot Savoijai Kazeles cietoksni un norakt Dinkircbenas for-

tus un Elzasas cietokšņus.
Arī šoreiz miera saruna izjūk, jo sabiedrotie tura Francijas stāvokli

par tik satricinātu, ka cer tai atjemt arī Rišeljē un Mazarini ieguvumus, un

piedevām vēl prasa, lai pats Ludvigs XIV. izdzenot savu dēla dēlu no Spā-

nijas.

Ludvigs nolemj cīnīties līdz pēdējam. Viņš izmisis aicina savus pa

valstniekus ziedot cīņai visu, jo ienaidnieki gribot iznīcināt Franciju un gāzi

\iņu negodā. — Uzliek jaunus nodokļus, — desmito tiesu no visiem iejēmu

niiem, un Francija sūta uz kara lauku jaunas armijas. — Sabiedrotiem jo-

projām smaida kara laime; viņi iekaro vairākus cietokšņus Ziemeļ-Francija.

bet Kārlis 111. pa otram lāgam iejāj Madridē.

Franciju glābj valdības maiņa Anglijā un ķeizara Jāzepa nāve. — Pie

varas Anglijā nāk toriju kabinets, bet Malboro, kura sieva zaudējusi ķē-

niņienes Annas uzticību, zaudē arī savu lielo iespaidu valsts lietās un sarūg-

tināts atmet ar roku plāniem par Francijas sadragāšanu. — Tad nomirst ķei

zars Jāzeps L, un, viņa brālis Kārlis 111. tagad ir nevien Spānijas troņa pre-

tendents, bet arī Austrijas Habsburgu zemju mantinieks un ķeizara goda

kandidāts. Spānijas un Austrijas apvienošanās vienā valstī atjaunotu Kār-

ļa V. laikus un tāpat apdraudētu Eiropas līdzsvaru, ka Spānijas apvienoša-

nas ar Franciju. — Anglijai un Nīderlandei vairs nav nekāda iemesla atbal-

stīt Kārli 111. un Burboņu vietā padarīt par Eiropas valdiniekiem Habs-

burgus.
Kārlis steidzas no Spānijas uz Vāciju, kur kūrfirsti viņu ievēl par ķei-

zaru. (Kārlis VI.). Anglijas ministri tūliņ steidzas ievadīt slepenas sarunas

ar Ludvigu XIV. un ķēniņš sola Anglijai ļoti labus miera noteikumus, ja

tā pirmā atkritīs no koalicijas.

1712. g. sākumā Utrechtē sanāk miera konference, par spīti visiem jauna

ķeizara protestiem. Atbalstīdamies uz Anglijas labvēlību, kas viņai garan-

tēta, Francija tagad ir nedomā piedāvāt koalic; jai tik izdevīgus miera no-

teikumus, ka agrāk, un angļu ministrs Bulingbroks slēdz ieroču pamieru ai

Franciju un Spāniju. Anglijas kaj-a pulki dodas mājup un princis Eižens

nespēj aizkavēt Viljara uzbrukumu Beļģijā kādam nīderlandiešu korpusam,

ko tas iznīcina. Uzvara iedveš frančiem pašpaļāvību un reizē dod angļu mi-

nistriem jaunu pamatojumu miera sarunām. Arī ķeizars beidzot ir ar mieru

piekāpties un 1713. g. Utrechtes pilsētā, Anglijas, Nīderlandes, Portugāles.

Prūsijas un Savoijas pārstāvji slēdz mieru ar Franciju. Šis mierlīgums gal-

venos vilcienos iezīmē visu 18. g. s. politiku. — Francija galīgi atsakās no

Stjūartu atbalstīšanas, un Burboņi apsolās nekad neapvienot vienā valsti

Franciju un Spāniju; Francija apjemās norakt Dinkircbenas apcietinājumus

un aizbērt viņas ostu, kas līdz šim noderējusi franču kaperiem kā atbalstu
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punkts. Anglija iegūst no Francijas zemes ap Hudzona līci, Jauu-Skotiju un

Jaun-baundlandi, bet no Spānijas Gibraltāru un Minorku. — Šie ieguvumi

padara Angliju par Atlantijas okeāna ziemeļu daļas un Vidus jūras rietumu

valdinieci. — Mierlīgums ierobežo arī tiesības kara gadījumā izdot kaperu

grāmatas, t. i. izlietāt pirātus ienaidnieka tirdzniecības flotes apkarošanai:
bez tām Anglija dabon monopoltiesības uz vergu importu Spānijas ko-

lonijās.
Nīderlande ar šo mierlīgumu vairāk zaudē, nekā iegūst, jo v iņas tirdz-

niecības privilēģijas Francijā, Spānijā uu Beļģijā iet zudībā. Austrija da-

bon bijušos spāņu piederumus Itālijā un Beļģijā; Portugāle iegūst Amuzonas

upes baseinu, Prūsija dabon dažus novadus rietumos; Savoija svarīgus Alpu

ceļus, Monferratu, dažus Lombardijas novadus, Sicilijas salu (vēlāk to ap-

maina pret Sardiniju), un piedevām ķēuiņa tituli. — Austrijai Übrechtes mier-

līgums apsola Beļģiju, Lombardiju, Neapoli un Sardiniju, ja Habsburgi at

teiksies no pretenzijām uz Spāniju, ēvakuēs Kataloniju un atdos Ķelnes uu

Bavārijas kūrfirstiem viņu zemes.

šiem vilinājumiem Kārlis VI. nespēj pretoties un 6 mēnešus vēlāk

(1714. g., Raštatē) pievienojas Utrechtes miera līgumam. — Līdz ar to ir iz-

beidzies 13 gadus ilgais lielais karš, kurā piedalījušās visas Rietum-Eiropas
valstis un kura cēloņi ir meklējami jau 17. g. s. — šī kara rezultāti ir Spā-
nijas plašo piederumu sadalīšana uu pašas Spānijas izstādīšanās no Eiropa i

lielvalšķu rindām. Karš galīgi pārvelk arī strīpu pāri Ludviga XIV. plā-

niem par Francijas virskundzību Eiropā.

Spānijas mantojuma karā galīgi sabrūk Francijas pārsvars Eiropā,
kura pamatus likuši Rišeljē ar Mazarini un savas valdīšanas pirma-

jos gadu desmitos tik sekmīgi turpinājis Ludvigs XIV.

Visvairāk šai karā ir ieguvusi Anglija, kas piejēmās spēkā uz Nīder-

landes un Francijas rēķina. — Līdzīgi Spānijai, arī Nīderlande izstājas no

Eiropas lielvalšķu skaita, atzīdama Anglijas pārspēku un apkrauta ar mil-

zīgu kara parādu nastu. Daudz manto arī Austrija. Blakus Francijai un

Anglijai kā trešā Rietum-Eiropas lielvalsts tagad nostājas Austrijas Habsbur-

gu monarchija. Šīs trīs valstis spēlē galvenās lomas 18. g. s. Eiropas vē-

sturē, kaut gan austrumos samērā agri sāk pretendēt uz lielvalsts godu ari

Prūsija un Krievija.

Ludviga XIV. pēdējie mūža gadi ir ziedoti izmēģinājumiem aizdziedēt

rētas kuras sitis Francijai Spānijas mantojuma karš. Pēc būtības ķēniņš ii

palicis tas pats vecais, un tik pat neiecietīgs pret katru domu, kas nesa-

skan ar viņa uzskatiem.

Ludvigs XIV. mirst 1715. g., atstādams valsti dēladēladēlam Ludvigam

XV., dažus gadus vecam puisēnam. Līdz ar „saules ķēniņa" nāvi sāk izgaist ari

17. g s. smacīgā elpa, sāk bālēt verdziskā pietāte pret valdiniekiem no Dieva

žēlastības un visā Rietum-Eiropā pūst brīvāki vēji. Pašā Francijā laužas

uz āru visi opozīcijas spēki, kurus Ludviga briesmīgais absolūtisms turējis
dzelžu žņaugos, — laužas uz āru un sāk ārdīt autokratijas celtnes

politiskos, sociālos, oikonomiskos un reliģiskos pamatus. — Parīzieši neslēpj
savu prieku par ķēniņa nāvi un apmētā viņa bēru gājienu lamu vārdiem

un akmeņiem. Provinču baznīcās atklāti notur pateicības dievkalpojumus.

Saules ķēniņš aiziet kapā nesasniedzis neviena no mērķiem, kuru dēļ

tas visu mūžu cīnījies. Virskundzība par Eiropu, kuru tas gandrīz jau sa-

sniedzis, ir beidzot izslīdējusi no viņa rokām; viņa lepnās armijas ir sa-

kautas, viņa māršali pazemoti un paša Vobana celto ueiejemāmo cietokšņu

josla izrādījusies par nespējīgu pasargāt Franciju no ienaidnieku iebru-



736

kūmiem. Francijas valdinieks, kas paradis diktēt citām valstīm savu gribu,
ir spiests mūža beigās zemoties kaimiņu priekšā un,piejemt viņu diktētos

miera noteikumus. Pret viņa gribu Itālijā nostiprinās Austrijas Habsburgi,
bet Anglijā Stjūartu vietā kāpj tronī Hannoveras dinastija. Savas maza-

jam mantiniekam Ludvigs XIV. atstāj nabadzīgu un izsūktu valsti, apkrautu

milzīgām nodokļu nastām un parādiem.

Ludvigs XIV. ir darījis visu, lai saceltu pret ķēniņa varu kājās visus

brīvos un patstāvīgos garus. Viņš ir gribējis būt savu pavalstnieku acīs

par zemes dievu un — panācis visu kārtu un visu nācijas šķiru nostāšanos

pret sevi un līdz ar to pret ķēniņa varu vispār, un radījis visos alku pēc

pārmaiņas; īgnums pret ķēniņvaras nesēja egoismu pārjem arvienu pla-
šākas aprindas un kļūst par bīstāmu spēku. Naids pret Ludviga XIV. despo-

tismu ,kas smacējis vairākas franču tautas paaudzes, ir paspējis iesūkties

šai tautai nsinīs.

No Ludviga XIV. varas laikiem palikuši pāri tikai franču klasicisma

laikmeta lielo rakstnieku darbi un šī ķēniņa celtās pilis, ar Versaļu

priekšgalā.



1. Blezs Paskals, matēmatiķis un filosofs. 2. Žaks Bosiē. vēsturnieks

un garīgs orātors. 3. Pjērs Minjārs, galma gleznotājs. 4. Šarls Lebrīns,

galma gleznotājs. 5. Žanis Batists Moljērs (Pokelēns), rakstnieks.

6. Žanis Rasins, drāmatiķis. 7. Žanis de la Fontēns, fabulists. 8. Niko-

lajs Bualo, dzejnieks un kritiķis.





XXV. Vācija

Svētā Romas valsts, kuras mūžu oficiāli izbeidz tikai Napoleons, fak-

tiski jau ir beigusi elpot pēc Vestfāles mierlīgumā, kas sadala Vāciju 314

lielās un mazās suverēnās valstīs. Habsburgi atmet Vācijas iekšējās lietām

ar roku un piegriež visu vērību savas dinastijas tiešo piederumu paplaši-

nāšanai, bet pārējie vācu firsti plēšas savā starpā un sajem subsidijas no

kaimiņu valstīm, kā pretvērtību dodami savu karaspēku. — Absolūtisms tri-

umfē visās Vācijas malās un pats mazākais firsts vai grāfs, kam klausa pāris

tūkstošu apakšnieku, grib būt sui generis Ludvigs XIV., ierīkot savu galmu

un turēt metreses. Šī pakaļķēmošanās saules ķēniņam prasa lielus līdzekļus,

uzkrauj Vācijas firstu pavalstniekiem jaunas un smagas nastas un padara

šo laikmetu par vienu no drūmākajiem visā Vācijas vēsturē. — 30 g. karā

sistās rētas tik drīzi nesadzīst ,bet muižnieki dīrā savus zemniekus ar div-

kārtēju Centību; to pašu cenšas darīt en gros ar saviem apakšniekiem

mazie suverēni. —

Agrāk tik ziedošās pilsētas ap XVII. g. s. vidu guļ drupās un tikai pa-

mazām sāk atjaunoties no pelniem. Vēl gausākā tempā atdzimst Vācijas
materiālā un garīgā kultūra.

— Grimnpßlhausens šai laikā saraksta savu

romānu „Simplicius Simplicissimus", kurā tēlotas 50. g. kara šausmas, bet

Pauls Flemings, XVII. g. s. vācu lielākais liriķis raksta savas skaistās dzejas.

Starp tā paša g. s. zinātniekiem izcilu lomu iejem Leipcīgas prof. Leibnics,

universālģēnijs, atomu mācības atjaunotājs, kas tomēr nespēj galīgi atsva-

bināties no metafizikas valgiem (viņš piešķir atomiem individuālu būtņu

īpašības, tos pārkrustīdams par monadem). Matēmatikā Leibnics ir cienīgs
stāties blakus Ņūtonam un uzskatāms par diferenciālās rēķināšanas dibinā-

tāju; viņš reizē ir arī vēsturnieks, tautsaimnieks un jūrists, teologs, ģeo-

logs un dabas pētnieks vienā personā un sarakstās ar daudziem Eiropas val-

diniekiem. Leibnica laika biedrs ir Jēkabs Speners, kas cenšas atbrīvot

luterāņu baznīcu no ortodoksijas žņaugiem un skubina mācītājus un lajus
censties pēc sirdsskaidrības. (Viņa mācekļus dēvē par pietistiem, bet ne-

viens no tiem nav spējis mēroties ar savu skolotāju).

Prūsija
30. g. kārš ir izpostījis Brandenburgu vairāk nekā citas Ziemeļ-Vācijas

zemes un par spīti Vestfāles mierlīgumā iegūtai Austrum-Pomoranijai
Brandenburga pēc briesmīgā kara ir izdedzināts tuksnesis.

Hohencollernu celtās valsts varas galvenais pamatakmenis ir tagadējā

Austrum-Prūsija. Šīs varas pamatus liek kūrfirsts Frīdrichs Vilhelms

(1640—1688), kas atbrīvo Prūsiju no Polijas protektorāta, veikli laipodams
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poļu un zviedru karā starp abām lielvalstīm, kuras katra tīko dabūt savā

pusē Prūsijas hercogu ar viņa kara pulkiem, un abas atzīt Prūsiju par neat-

karīgu valsti, papriekš Zviedrija un pēc tam arī pati Polija (1657. g.)
Frīdrichs Vilhelms savā ziņā ir rada Krievijas caram Pēterim Lielajam

un pa daļai arī Kurzemes hercogam Jēkabam. Pēterim viņu dara līdzīgu

rēgulārās armijas radīšana un daudzie kari, kuros tas paceļ savas valsts

prestižu un iegūst jaunas zemes. Līdzīgi Jēkabam, Frīdrichs Vilhelms ir

rūpniecības veicinātājs, iegūst kolonijas Gvinejā, dibina kara un tirdznie-

cības floti, rok kanāļus, susina purvus un aicina uz savu zemi no Francijas

padzītos hugenotus. — lekšējā politikā „lielais kūrfirsts" izcīna savas valdī-

šanas sākumā sīvu cīņu ar Prūsijas muižniekiem un pilsētām, un pavalstnieki

intriģē pret to pie Varšavas galma (tāpat, kā Kurzemes muižnieki pret saviem

hercogiem). Arī no šīs cīņas Frīdrichs Vilhelms iziet kā uzvarētājs.

Lielais kūrfirsts Frīdrichs Vilhelms

Ārpolitikā Prūsijas-Brandenburgas (tāpat kā Krievijas) galvenā ienaid-

niece šai laikā ir Zviedrija, kas aizsprosto viņai ceļu uz Baltijas jūru. Cen-

šanās dabūt savā varā Zviedrijas piederumus Baltijas jūras dienvidu pie-
krastē, dzen Frīdrichu Vilhelmu lielājos XVII. g. otrās puses karos nostāties

Francijas ienaidnieku pusē, jo Francija ir Zviedrijas sabiedrotā. Cīņās

pret frančiem kūrfirsta kara pulki gūst spožus panākumus, tāpat arī kaujās

pret veco Ziemeļ-Eiropas valdinieci Zviedriju, sakaudami tās pulkus pie
Fērbellinas un (1679. g.) tik sekmīgi atgaiņādami zviedru iebrukumu Prūsijā,

ka feldmaršals Horns, kam prūši dzenās pakaļ līdz pat Telšiem, atgriežas

Rīgā, zaudējis deviņas desmitdaļas sava karaspēka. Sākoties miera sarunām

Francija tomēr dedzīgi aizstāv Zviedrijas intereses, un kūzfirsts ir spiests

atteikties gandrīz no visiem saviem iekarojumiem.



Frīdrichs Vilhelms atstāj troni dēlam Frīdricham, kuram (tāpat kā

Kurzemes hercoga Jēkaba mantiniekam) nav tēva vēriena, gaišā skata un

nesalaužamās enerģijas, bet toties daudz uzpūtīgas godkārības un uzdzīves
alkas. Tāpat ka tēvs, arī jaunās Prūsijas-Brandenburgas valdinieks turās

Francijas ienaidnieku un ķeizara pusē un kā godalgu iegūt Prūsijas ķēniņa
tituli (1701. g.).

Jaunceptais ķēniņš cenšas pārspēt greznība pašu Ludvigu XIV., grib
padarīt Berlini par otro Versaju, un iestieg līdz kaklam parādos.

Austrija

Pēc Vestfāles mierlīgumā sv. Romas valsts ķeizariem paliek tikai

nominālā vara pār tām Vācijas zemēm, kuras nepieder tieši Habsburgiem,
un ķeizari, kurus līdz impērijas galam viņai dod šī dinastija, rūpējās tikai

par savu piederumu vairošanu. Austrijas Habsburgiem ir jāizcīna ilgi
kari Ungārijas dēļ ar Turciju, tā laika Austrum-Eiropas stiprāko lielvalsti,

Turki pie Vīnes 1683. g.

un ungāru nacionālistiem, kuriem riebj Habsburgu absolūtisms. — Karos
pret turkiem un Ungārijas dumpiniekiem, kuri labāki grib pārvērst savu

dzimteni par Turcijas vasaļvalsti, nekā padoties ķeizara ierēdņu un ģene-
rāļu patvaļai, Habsburgiem paiet visa XVII. g. s. otrā puse. Sākumā mili-

tārais pārsvars ir Turcijai: par spīti dažām uzvarām (piem. 1664. g. pie sv.

Gotardas). Habsburgu kara pulki ir spiesti vairāk atgaiņāties, nekā uzbrukt.
(Sevišķi bīstams kļūst Austrijas stāvoklis pēc tam, kad Ungārijas insurgen-
tus sāk pabalstīt lielām naudas summām Francija, gribēdama saistīt ķeizaram
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rokas un pati gūt lielāku rīcības brīvību Vācijas rietumos). Turcija atzīst

Ungārijas nacionālistu vadoni Tekeli par Ungārijas valdinieku un savu

vasaļu, un sola viņam palīdzību cīņai pret Habsburgiem. Turki tur vārdu

un 1685. g. milzīga turku armija paša lielvezīra vadībā dodās pret Vīni.

Turki ir pārliecināti, ka pēc Vīnes krišanas viņiem izdosies aizmaršēt līdz

pašai Reinai; pagaidām viņu jātnieku pulki dedzina pa Austriju, Kramu

un Moraviju.

Austriju pārjem panika. Ķeizars aizbēg no galvas pilsētas uz Linču,

Ķeizara pulku virspavēlnieks Lotaringijas hercogs Kārlis, kuram ir desmit

reizes mazāk karavīru nekā lielvezīram Kara-Mustafam, atkāpjas uz rie-

tumiem, bet ķeizara sūtnis Polijā ceļos mezdamies lūdz Jāni Sobjeski steig-

ties Vīnei palīgā, jo Habsburgu galvas pilsētas aizstāvju skaits nepārsniedz

dažus tūkstošus un tā var krist kuru katru brīdi.

Jānis Sobjeskis, kas paguvis sanīsties ar Franciju, steidzās ar mazu, bet

kaujās rūdītu armiju uz dienvidiem un turku aplenktās Vīnes tuvuma sa-

vienojās ar Lotaringijas hercoga pulkiem. Pienāk arī dažu Vācijas firstu

sūtītie palīgspēki un tādā kārtā salasās kopā vairāk kā 80,000 vīru liela

kristīgo armija, kas brūk virsū turkiem un izcīna lielu uzvaru. Viss liel-

vezīra armijas lēģeris krīt uzvarētāju rokās, līdz ar 500 lielgabaliem un

pravieša karogu.

Šai kaujai ir milzīga nozīme Austrum-Eiropas vēsturē. Lepanto kauja

(1571. g.) jau ir devusi Turcijai smagu sitienu uz jūras, bet turku armijas

joprojām gūst uzvaras uz sauszemes. — Kauja pie Vīnes iznīcinā turku ar-

mijas līdzšinējo prestižu kristīgo valšķu acīs un iezvana Turcijas sabru-

kumu. — Habsburgu karapulki laužas arvienu dziļāk iekšā Ungārijā iejem

Budu, iekaro Septiņkalni un Savoijas princis Eižens sakauj turkus 1697. g.

jaunā grandiozā kaujā pie Zentas. — Turcija ir spiesta lūgt mieru un Kar-

lovicas mierlīgumā 1699. g. atdod Austrijai visu Ungāriju, atskaitot vienīgi
Banatas provinci. Venēcija, kas kopā ar Poliju un Maskaviju ir Austrijas

sabiedrotā, šai grandiozā cīņā iegūst Peloponnēsu, bet Polija dabon atpakaļ

1672. g. zaudēto Podoliju. — Tukšā paliek tikai Krievija: viņas karapulki
ir divas reizes devušies iekarot Krimu, un abas reizes bez panākumiem

bijuši spiesti griezties atpakaļ.

Tikusi galā ar Turciju un nostiprinājusies Ungārijā, Austrija sāk spēlēt

Eiropas politikā izcilu lomu un veidoties par lielvalsti. Spānijas mantojuma

karš, kurā Austrija kā Savoijas Eižena uzvaru augļus iegūst Beļģiju, Lom-

bardiju un Neapoli, paplašina Austrijas Habsburgu piederumus rietumos

tikpat lielā mērā kā Ungārijas iekarošana austrumos. Austrija pēc Fran-

cijas pazemošanas uz laiku paliek par stiprāko kontinentālās Rietum-Eiro-

pas valsti.
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XXVI. Italija

Itālija XVI. g. s. beigās un visu XVII. g. s. spēlē pasīvu lomu Eiropas

politikā. Neapolitānijā, Sicilijā un Lombardijā saimnieko spāņi, kuru

priekšā ir spiesti locīties arī sīko valšķu valdinieki. — Venēcijas varenība

ir jau sen izbālējusi, turki palikuši par Vidus jūras austrumu baseina val-

diniekiem un XVII. g. s. atjem venēciešiem viņu pēdējos piederumus tuvējos

austrumos, to skaitā arī lielo Krētas salu, kas krīt pēc vairāku gadu ilgas

Valdības laukums Florencē

(Vidū Palacco Vecchio)

un varonīgas pretošanās. Eiropas tirdzniecības smaguma centrs jau XVI. g. s.

sākumā ir aizvirzījies no Adrijas jūras uz zemēm, kas atrodas Lamanša

un Ziemeļjūras krastos, un no Venēcijas agrākās slavas un bagātības pali-
kusi tikai atmiņa.

Ģenujas republika, kuras baņķieri pa daļai vēl uzglabājuši savus ka-

pitālus, tos ieguldīdami Spānijas kolonijās un aizjēmumos, sabrūk matēriālā

ziņā līdz ar Spānijas varenības rietu un bankrotu, un pakļūst zem Francijas



iespaida. —No visām Ziemeļ-Italijas valstīm dzīvot spējīgākā izrādās Sa-

voija, kuras hercogi, laipodami starp Franciju un Spāniju, gūst labumus

no vienas un otras, un Spānijas mantojuma kara beigās dabon jaunas zemes

un piedevām vēl ķēniņa tituli. — Baznīcas valsts sākumā atrodas zem spāņu,

vēlāk pa daļai zem franču iespaida; tā paša Spānijas mantojuma kaļu re-

zultāts ir Spānijas hegemonijas aizvietošana ar neoficiālo Austrijas aizbild-

niecību.

Garīgās kultūras laukā Itālijai vēl ilgi izdodas noturēt lepnās pozi-

cijās, kuras tā ieguvusi renesanses laikmetā. Mecenātu Mediči ģints jo-

projām valda Florencē un Florences akadēmija un abas Toskanas univer-

sitātes (Pīzā un Sienā) joprojām pieder pie slavenākajām Eiropas augst-

skolām. Mediči bibliotēka un gleznu galerija ir bagātākās kristīgajā pa-

saulē. Sevišķi liels zinātnieku un mūzu draugs ir lielhercogs Ferdinands 11.,

kas paša rokām kopj slimo Galileju, lielāko no visu laiku zinātniekiem,

kādu devusi Itālija. Pie Florences galma dzīvo arī lielais fiziķis Borelli, kas

pēta dzīvnieku muskuļu kustību mechaniku. Galilēja māceklis Domeniko

Kasini ir reizē filozofs, dzejnieks un astronoms, kas pētī komētu ceļus, aprē-

ķinā laiku, kādā Jupiters, Marss un Venēra apgriežas ap viņu asīm un izpētī

Jupitera mēnešus. Šo itāli kopā ar Ņūtonu var uzskatīt par XVII. g. s. lie-

lāko astronomu. — Izcila persona ir Viviani, arī Galilēja māceklis, Toskanas

hercoga labākais fortifikātors un civīlinženiers, kas atstājis vairākus darbus

par augstāko matēmatiku un viņas sasniegumu pielietošanu būvtechnikā. —

Lielhercoga Ferdinanda 11. ārsts Frančesko Redi ir reizē mediķis un zoologs,

kas ieteic amata brāļiem uzskatīt dabu, nevis senlaiku autorus par teicamāko

skolotāju.

Viss ko Itālija radījusi XVII. g. s. un XVI. pēdējā pusē glezniecībā un

plastiskajās mākslās, ir tikai lielā renesanses laikmeta bāla atskaņa. No

gleznotājiem jāmin Karavadžio, Neapoles skolas tipiskākais pārstāvis. Gvi-

do Reni ir mākslinieks ar teicāmu techniku bet Salvātors Roza ir reizē dzej-

nieks un gleznotājs, kas atstājis skaistas dabas ainavas.

Literātūrā pēc Torkvato Taso Itālija vairs nav devusi jauno laiku

sokumā neviena lielāka talanta. Viņas radīšanas spējas gara kultūras

laukā XVII. g. s. beigās apsīkst un viņa sāk dzīvot tikai no renesanses laik-

meta un antīkās senātnes atmiņām, ka turīgs pilsonis, kas visu mūžu krājis

mantu un dzīves pēdējo cēlienu nolēmis pavadīt tīkamā atpūtā.
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XXVII. Spānija

Spānijas lielvalsts bojā iešanu ir sagatavojuši viņas ķēniņa Fīlipa 11.

neveiksmīgie mēģinājumi diktēt savu gribu visai pasaulei nevien politikā

bet arī ticības lietās: spāņu spēki izrādās par vājiem lai varētu pakļaut

šim absolūtisma fanātiķim visu zemes lodi. — Fīlipa 11. politikas negatīvās

sekas ir Spānijai jāizbauda līdz galam viņa nevarīgo pēcnācēju laikā.

Fīlips 111. (1598—1621) ir gļēvs un aprobežots valdinieks, un uztic valsts

lietu vadību hercogam Lermam, kas ārpolitikā vairās no konfliktiem un ka-

riem, bet valsts iekšienē sekmē korrupciju un iznīcina Spānijas industriju,

Laupītāju uzbrukums ceļiniekiem

padzīdams no Spānijas vairākus simts tūkstošus vēl palikušo mo-

risku, kas pārceļas uz Āfriku un pa daļai paliek par jūraslaupītājiem,
korsaru kuģos iedami postīt savas vecās dzimtenes piekrastes. Valensijas
cukurniedru plantācijas un Andalūzijas ziedošie dārzi, kurus apstrādājuši

čaklie moriski, pēc šīs brutālās varmācības akta pārvēršās tuksnesī.



Fīlipa IV. laikā (1621—1665) Spānijas sabrukums kļūst vēl lielāks, jo

šis valdinieks mēģina atjaunot Fīlipa 11. piekopto lielvalsts politiku, zaudē

vairākus karus un noved valsti pie bankrota. Arī šim Fīlipam ir savs uzti-

cības vīrs, kas spēlē neoficiālā Spānijas diktātora lomu; tas ir grāfs Oliva-

ress, nikns Francijas ienaidnieks.
— Francija, vecā Spānijas pretiniece, iz-

manto kā ieročus cīņai pret Spāniju kataloņu un portugāļu separātistus

(pirmos Olivaress sacēlis kājās, atjemdams Katalonijai viņas vecās privilē-

ģijas). Pirenēju mierlīgumā 1659. g. spāņi atdod frančiem Rusiļonu, bet

dabon atpakaļ Kataloniju un par abu valšķu robežu viscaur paliek Pirenēji.

Portugāle 1640. g. atraisās no Spānijas virskundzības; kauja pie Villas-

Visiozas 1665. g. galīgi izšķir Portugāles brīvības karu par ļaunu Spānijai,

un 1668. g. Lisabonas mierlīgumā spāņi atzīst mazās kaimiņienes neatkarību.

Portugāles zaudēšana ir nāves sitiens Fīlipam IV., kas mēģinājis atgūt

savai valstij viņas agrāko pirmās lielvalsts lomu un ķēniņš mirst, atstādams

troni savam mazajam dēlam Kārlim 11., kura laikā turpinās Spānijas sabru-

kums. Spānijai vairs nekur nesmaida laime un viņa pati iestieg neaprak-

stāmā postā. ledzīvotāju skaits strauji mazinās, un visās malās saimnieko

laupītāju bandas. Kārļa 11. nāve 1700. g. ievada Spānijas zemju sadalīšanu

un t. s. Spānijas mantojuma karu; slēdzot mieru, pati Spānija un viņas

piederumi Jaunajā pasaulē paliek Burboņiem, bet Itālijas provinces un

Beļģiju dabon Austrijas Habsburgi. Šai karā Spānija zaudē arī Gibraltāru,

Vidus jūras atslēgu, ko angļi iebāž savā kabatā.

XVII. g.s. kad galīgi aptumšojās Spānijas slavas mirdzums, spāņu

tauta tomēr ir radījusi vairākus lielus rakstniekus un ģēniālus māksliniekus:

no pirmajiem pats slavenākais ir Kalderons dc la Barka (no viņa daudz ko

aizjēmušies franču klasiķi, ar Pjēru Korneļu priekšgalā). Līdzīgi savam

vecākajam kollēgam Lope dc Vegam, Kalderons ir īsts savas tautas dēls,

jaunības dienās un vīra gados bijis kareivis, bet vecumā priesteris, — bru-

ņinieks no galvas līdz kājām, fanātisks katolis un ugunīgs spāņu patriots.

Viņa drāmām pieder izcila vieta pasaules rakstniecības labāko darbu sa-

rakstā. No citiem XVII. g. s. spāņu rakstniekiem lieli talanti ir arī Moreto,

Francisko dc Roksa un citi. Glezniecībā šai laikā darbojas Spānijā apdā-
vinātais Zurbarans, lielais natūrālists Diego Velaskess un Muriljo, lielākais

no spāņu meistariem.
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XXVIII. 17. g. s. kultūra

Jauno laiku sākumā mēs redzam Rietum-Eiropā izveidojamies vairākas

nacionālas lielvalstis, kuru monarchi tiecās iegūt absolūtu varu uz vidus

laiku sabiedriskās iekārtas rēķina, šim procesam ir bijusi visai pozitīva
nozīme arī tautu saimnieciskajā dzīvē.

— Tirdzniecība, kas līdz šim uzska-

tīta par tirgotāju un pilsētu privātlietu, sāk interesēt valdiniekus, kā saim-

aiecības nozare, kas vairo valsts turību un tā tad arī valdinieku iejēmumus.
Dzimst merkantilisms, kas tik daudz kritizēts, bet zem maskas uzglabājies
vēl tagad, un kuram ir nenoliedzamas pozitīvas sekas tautu saimniecībā.

Starp atsevišķām Rietum-Eiropas tautām sākās rosīga sacensība; katra

cenšās pēc materiālas labklājības, politiska iespaida un lieliem dārgmetālu

krājumiem. Visas valstis grib eksportēt dārgas preces lielā vairumā un iz-

tikt bez citu zemju ražojumiem. Dažās valstīs, piem. Nīderlandē un Ang-

lijā, tirdzniecības intereses apēno visas pārējās; Anglija jau kopš 15 g. s.

beigām piekopj tāļredzīgu un konsekventu tirdzniecības politiku; to pašu

«lara nīderlandieši un sākot no Kolbera laikiem, pa daļai arī franči. Tirdz-

niecības interešu dēļ, šīs valstis ir vedušas grūtus karus, likdamas iļz spēles

pat savu eksistenci. (Anglija ved veselus trīs jūras karus pret mazo Nīder-

landi tikai tāpēc, lai atbrīvotos no nīderlandiešu konkurences; Anglija un

Nīderlande iejaucās Spānijas mantojuma karā, pa daļai baidīdamās, ka Fran-

cija sagrābs visu tirdzniecību ar spāņu kolonijām Amerikā, pa daļai aizlie-

guma dēļ, kuru Ludvigs XIV. uzlicis angļu un nīderlandiešu preču importam

Francijā).

Valdību atbalstīta, strauji uzplaukst rūpniecība, līdz ar to vairojās arī

dzīves ērtības un vidus šķiru labklājība. Ļoti straujā tempā uzplaukst pasta

satiksme. Pilsētas zem spiediena no augšas sāk piegriezt lielāku vērību

ielu tīrībai un apgaimošanai, un dibina pirmās ugunsdzēsēju organizācijas.

Anglijā, Vācijā un Francijā gandrīz visur no logiem jau izskaudušas saeļļoto

papīru stikla rūtis (17. g. s. — Rietum-Eiropā visur ieviesās arī dakšiņas un

izskauž arī augstākajās aprindās reiz zēlušo ierašu rakņāties ar pirkstiem

pa bļodu nevien paša mājās, bet arī galma banketos.)

Dvīve paliek ērtāka un patīkamāka. Pretēji vidus laiku uzskatiem,
ka zemes dzīve ir tikai sagatavošanās mūžībai, dzīves prieks sāk nomākt

rūpes par viņpasauli, un vietām tās galīgi nobīda sāņis. Dzīves ērtības pa

daļai sekmē arī dārgmetālu uzkrāšanās, ko visiem līdzekļiem veicina mer-

kantīliski noskaņoti valdinieki un ministri: pēc merkantīlistu domām

tautas bagātība ir tieši proporcionāla dārgmetālu daudzumam, kas atrodas

viņas rīcībā; tāpēc jāveicina viss, kas sekmē dārgmetālu ieplūdumu. —

Valdības aizliedz izvest zeltu un sudrabu, un pēc iespējas kavē arī preču im-

portu, lai aizturētu naudas aizplūšanu uz ārzemēm. Katra valsts uzskata



par augstāko gudrību visiem līdzekļiem veicināt fabrikātu eksportu, lai gūtu

aktīvu tirdzniecības bilanci. Lauksaimniecība pēc merkantīlistu uzskatiem

nav spējīga ieplūdināt valstī ar savu ražojumu eksportu daudz zelta un

sudraba, un tāpēc lauksaimniecību viņi uzskata tikai kā palīgnozari, kuras

uzdevums ir dot izejvielas un lētus pārtikas līdzekļus tiem pilsoņiem, kas

nodarbināti rūpniecībā. — Lauksaimniecības ražojumu eksportu daudzas

valstis pat aizliedz, lai uzturētu pašu mājās zemās labības cenas un fabri-

kām būtu izejvielu pārpilnība. Turpretim rūpniecību visas valstis sekmē

visiem līdzekļiem, — privilēģijām, prēmijām, aizsargmuitām, tirdzniecības

līgumiem un ar ciešas kontroles un reglamentācijas palīdzību gādā, lai

fabrikanti nedzītos pēc ātras peļņas, bet ražotu tikai pirmā labuma preces.

Produktus, kurus klimātisku apstākļu dēļ nav iespējams ražot pašu

zemē, Eiropas valstis cenšas ievest no savām kolonijām, atļaudamas tām

tirgoties tikai ar mētropoli, lai koloniju preces būtu lētas pašu mājās un

viņu eksports uz citām valstīm būtu un paliktu metropoles monopols.

Aiz tā paša iemesla valdības cenšas aizkavēt Savās kolonijās rūpniecības

Zemnieki tīrumā

(XVII. g. s.)

un amatniecības uzplaukumu: kolonijām tirdzniecības sakaros ar dzimteni

vairāk jābūt nojēmējām nekā devējām.

Mainoties oikonomiskajiem uzskatiem, mainās arī Rietum-Eiropas nāciju

saimnieciskās attiecības. 17. g. s. pirmajos trijos ceturkšņos pirmo lomu

Eiropas tirdzniecībā un rūpniecība spēlē nīderlandieši. kas kļūst pārējām

mūsu pasaules daļas tautām par apbrīnošanas un pakaļdarināšanas objektu;

cītīgākā Nīderlandes skolniece — Anglija š| paša gadsimta beigās nobīda

pie malas savu skolotāju. Ar Angliju tai pašā laikā mēģina sacensties

Francija; abas valstis līds pat Napoleona laikiem turpina cīņu, no kuras

Nīderlande jau samērā agri atsakās. (Anglijas rūpniecības uzplaukuma sā-

kums meklējams 17. g. s. pēdējā pusē, kad sāk plaši izmantot Ziemeļ-

Anglijas akmeņogļu laukus.)

Absolūtisms ar viņa centrālizācijas un visa aivelēšanas tendencēm uz.

laiku paceļ tautu labklājību, nevien tieši sekodams merkantilisma princi-

piem, bet arī netieši, likvidējot muitas robežas, kas līdz šim šķir vienas
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un tās pašas valsts provinces. Centrālā vara rūpējas arī par ūdens un

zemes ceļiem, liek rakt kanālus un būvēt šosejas, lai dotu pašu zemes fabri-

kām iespēju apgādāt vietējo tirgu saviem ražojumiem.

Jūras kuģniecība kļūst sistēmātiskāka; romantiskais zemju un salu<

atradēju un lielo pīrātu laikmets ir jau pagājis un viņa vietā stājušies

jūrnieki-speciālisti. Arī pats kuģu tīps ir kļuvis citāds. leviešas t. s.

nīderlandiešu flēte, kas spēj labāki kreisēt un drošāk cīnīties pret vētrām

un viļņu varu (pēc flētes tipa bijuši būvēti arī Kurzemes hercoga Jēkaba

kuģi). Mainās arī jūļ-as kara taktika; kaujā cenšas tēmēt ienaidnieka

kuģa mastiem, lai tiem krītot, padarītu kuģi nekustīgu. (Mastu nošaušanai

parasti pielietā ķēdēm vai dzelzs stieņiem savienotas divu lielgabalu lodes.)

Pa Vidus un pa daļai arī Baltijas jūru vēl braukā galēras, kuras dzen

katordznieku-vergu airi, bet okeānu braucieniem lietā vienīgi buriniekus.

Mūķenes iemūrēšana.

Parādās pirmās grāmatas par kuģu būvniecību un zēģelēšanas mākslu. Kuģu

būvniecība sevišķi plaukst Anglijā un Francijā, bet abām papriekšu iet

Nīderlande. Vēlāk abas lielvalstis izkonkurrē mazo sāņcensi, kurai viņas

ziedu laikā bijuši 15—16000 kuģi un labākie jūrnieki pasaulē. Spānijas

mantojuma kara laikā Anglijai jau ir stiprākā kara flote Eiropā.

Dārgmetāli joprojām ieplūst Eiropā galvenā kārtā no Amerikas, no

kuras tos ved t. s. „sudraba flotes". Šīm flotēm cītīgi uzglūn hollandiešu,

vēlāk arī angļu un sevišķi franču pīrāti; pēdējie pat nodibina 17. g. s.

Rietum-Indijā uz Tortugas salas jūras laupītāju republiku un laupa nevien

spāņu kuģus, bet arī piekrastes pilsētas. Šie „flibustieri" jeb „bukanieri",

kas dēvējās arī par „piekrastes brāļiem" (savā ziņā viņi atgādina aizkrācie-

šus) noturās Rietum-Indijas ūdeņos vairākus gadu desmitus, beidzot sāk-

dami uzbrukt nevien spāņu, bet arī citu nāciju kuģiem un salām (viņi ap-



748

meklē ari Tabago salu) un beidzot jutas spiestas vajāt «piekrastes brāļus"
arī citās koloniju valstīs. Pīrātu šai laikā netrūkst arī citu jūru ūdeņos
(Vidus jūra viņi taisa visai labus veikalus vēl pag. gadu simteņa pirmajā

pusē).

Koloniju bagātību izmantošanai Eiropas valstis dibina tirdzniecības

kompānijas, kuras savā ziņā atgādina mūslaiku „trestus", un padara mētro-

poles par koloniju preču nojēmējām. Eiropā ieplūst vesela rinda līdz tam

nezināmubaudas un pārtikas līdzekļu. Kalējas lietāšanā ieviešas ap 17. g. s.

\ idu. un pirmā kārtā Anglijā; pēc tam Francijā un citās Eiropas malās.

Pirmo tēju no Ķīnas atved portugāļi un nīderlandieši jau 16 g. s. beigās,
bet sākumā viņai trūkst cienītāju, atskaitot ārstus, kuri paraksta tēju kā

zāles saviem slimniekiem. Plašākas aprindas tēja sāk iekarot tikai 18 g. s.

beigās, un pirmā kārtā atkal Anglijā. Šokolādes lietāšanu spāņi iemācās

Meksikā un šokolāde 17. g. s. gūst cienītājus visās romāņu zeme--.

Pirmo tabaku atved no Brazilijas portugāļi, un arī viņu, līdzīgi tējai,
sākumā lietā kā ārstniecības līdzekli. Pirmie eiropiešu skolotāji smēķē-

šanas mākslā ir Drēks un Rolī (Ralejs), un drīz vien tabaka ir lielā cieņā
visā Anglijā. (Pat dāmas sāk lietāt māla pīpes un nešķiras no tām arī

teātros). Francijā un Itālijā tabaku smēķē tikai zemākās šķiras; t. s.

augstākā salv'edrībā nāk modē tabakas šņaukšana.

No Amerikas tie paši Elizabetes korsari atved Anglijā pirmos kartu-

peļus, bet sākumā tieem trūkst cienītāju: daudzi tura kartupeļus par indī-

giem, citi tos dēvē par „velna āboļiem", un kartupeļu audzēšana plašākos

apmēros sāk ieviesties tikai 18. g. s. beigās. Daudz ātrāk iekaro Eiropā

pilsoņu tiesības arī no Amerikas atvestā kukurūza.

Zemkopība 17. g. s. sākumā vēl atrodas uz pakāpes kas atgādina vidus

laiku pirmos gadu simteņus. Visur dominē triju lauku sistēma, atskaitot

Ziemeļ-ltaliju, Nīderlandi un dažus Anglijas novadus. Ap gadsimta vidu

sākas maiņa Nīderlandē. Sevišķi strauji uzplaukst lopkopība, bet zirgu

audzētāji visās Eiropas malās taisa labus veikalus, sevišķi Anglijā. (Kārlis 11.

ieved modē auļotāju sacīkstes.) Lauksaimniecības ienesība vairojas. Vi-

ņai sāk piegriezt vairāk vērības arī muižnieki, tiekdamies ražot pirmā
kārtā produktus, kurus patērē rūpniecība — linus, kaņepājus, vilnu v. t. t..

šiem jauninājumiem nepietiek ar līdzšinējiem muižu laukiem, un muižnieki

sāk atjemt zemniekiem viņu zemi, to pievienojot vai nu tieši veco muižu

laukiem, vai arī dibinot jaunas pusmuižas; pārpalikušos saimniekus apkrauj
smagām klaušām. Vispār zemnieku stāvoklis 17. g. s. gandri visā Eiropā

paliek smagāks un zemnieki sāk redzēt labākus laikus tikai pēc franču

revolūcijas un lielajiem Napoleona kariem.

XVII. g. s. pārveidojas arī bruņoto spēku organizācijas sistēma, no

kuras izgaist pēdējās feodālisma atliekas. Muižnieku un pilsētnieku mili-

cijas izzūd un paliek tikai regulāras algotu karavīru armijas, kuras patura

pa lielākai daļai zem ieročiem arī miera laikā. Karavīri, kā parasti, ir

algotņi kas stājas dienestā no laba prāta, un valstis pie tam nešķiro pašu

zemes ļaudis no ārzemniekiem. Tai valstij, kurai ir vairāk naudas, ir arī

lielāks un labāks karaspēks (piem. mazā Nīderlande, kurai 7 reizes mazāk

iedzīvotāju nekā Francijai, spēj uzstādīt karaspēku, kas tikai uz pusi ma-

zāks nekā visa franču armija).
Par patriotismu un tamlīdzīgām lietām algotņu armijās, protams, ne-

var būt runa. un viņu kareivjus tura kopā vienīgi dzelzs disciplīna. Arī

viss virsnieku vairums sākumā ir pasaules staiguli, un tikai vēlāk valstis

sāk gādāt, lai mazākais lielākā virsnieku daļa būtu pašu ķēniņa pavalst-
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nieki. Dibinās pirmās virsnieku skolas; izveidojas speciālas ieroču šķiras,
ieved vienādu tērpu un līdzīgus ieročus; agrāko kājnieku dalīšanu divās

daļās, šķēpniekos un musketieros visur izskauž apvienotais ierocis — ar

īsu durkli apgādāta flinte. 1650. g. Francija izgudro pirmās kramenīcas,

kuras izskauž musketes. Tuvcīņā lietā arī rokas granātas, kuras apgā-

dātas ar degli, ko pirms sviešanas aizdedzina. Granātu metējus dēvē par

grenadieriem; katram pulkam ir mazākais viena rota grenadieru. Kava-

lerija vēl pa daļai nēsā bruņas, garus zobenus un pistoles; pamazām ievie-

šas arī jātnieku karabīns. Dragūņi ir „jājošā infanterija", kas pārgājienos

ir jātnieki, bet sākoties kaujai, nokāpj no zirgiem un iet cīņā tāpat kā pārējie

kājnieki. Artilēriju joprojām vēl uzskata tikai par palīgieroci; lielgabalu

kalibrs ir ļoti dažāds, un viņi šauj lielākais 400—600 metrus tālu. 17. g. s.

sākumā galvenā ieroču šķira ir kavalerija; nākot lietāšanā ar durkli apgā-

XVII. g. s. komeršs

dātai kramenīcai, infanterija sak spelet arvienu lielāku lomu, pārspēj skaita

ziņā jātniekus un paliek par cīņas lauku valdinieci.

17. g. s. sāk iznākt pirmie kārtējie laikraksti, kaut gan dažādas skrej-

lapas, kas līdzīgas mūsu „ekstrāizdevumiem", ir ļoti izplatītas jau vidus

laiku beigās. Pirmie laikraksti nodibinās Anglijā Francijā un Nīderlaidē.

Paidagoģija sāk izveidoties par atsevišķu disciplīnu; ļoti simpātiska

persona ir čechu emigrants Amoss Komenskšis, cildens ideālists, kas šajā

karu, intolerances un māņticības gadu simtenī sludina sirds skaidrību un

līdzcilvēku mīlestību, un grib reformēt audzināšanas metodes, izskaužot no

tām visu scholastiku.

Māņticība 17. g. s. vēl ir pilnos ziedos; burvju spēkam tic augsti un

zemi. Kara vadoņus, kuriem lieli panākumi kaujās, uzskata par velna

sabiedrotiem, piem. maršalu Luksemburgu. Visai izplatīti ir ticējumi astro-

loģijai, alķīmijai, un daudzi, citādi nopietni, zinātnieki joprojām meklē

rokā «gudrības akmeni". Labprāt nēsā amuletus, kas sargā pret mēri, ūdens
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un uguns briesmām, slepkavas dunci un citām nelaimēm. Visās Eiropas
malās (to skaitā arī Kurzemē un Vidzemē) joprojām dedzina raganas un

burvjus (Kurzemes hercogs Jēkabs īsi priekš savas nāves licis sadedzināt

kādas domēņu muižas pārvaldnieku, kas apvainots, ka uzsūtījis ar burvju

spēka palīdzību savam zemes tēvam grūtu slimību). Apsūdzēto mocīšana

ir visur modē un uz moku sola daudzas par raganām apvainotās sievietes

tiešām atzīstas, ka esot uzturējušas sakarus ar sātānu, apmeklējušas raganu

dejas vietas un izlietājušas velna palīdzību, lai darītu ļaunu saviem līdz-

cilvēkiem. Visas slimības un nelaimes uzskata par burvju un raganu ne-

darbiem, un lielākām dabas katastrofām seko plašas represijas pret „sātāna

sabiedrotiem". Kāds tiesnesis Nansī pilsētā (Lotaringijā) lielījies, ka sava

mūžā esot sadedzinājis pavisam 800 raganas. Tuluzā vienā pašā dienā

sadedzina 400 personas, kas apvainotas burvju mākslas piekopšanā. Itālijā

Komo diēcēzē vienā pašā gadā sadedzina 1000 cilvēku, t. i. 1 proc. no

visiem šīs diēcēzes iedzīvotājiem! Zviedrijā 1670. g. notiesā uz nāvi 70

burvībā apvainotas personas. Anglijā sevišķi cītīgs raganu vajātājs ir

Jēkabs 1., kas licis par raganām apsūdzētās sievietes izvārīt katlos un lielī-

jies, ka spējot, nogaršojot katla buljonu, droši pasacīt vai notiesātā bijusi

ragana vai nē. Vēl Kārļa 11. laikā Anglijā nodod tiesai kādu tiesnesi, kā

apvainotu ~ateismā un likumu necienīšanā": viņš iedrošinājies atklāti iz-

teikt savas šaubas par raganu esamību. — Sevišķi daudz raganu sadedzina

Skotijā, kur pēdējie raganu sārti liesmo vēl 18. g. s. sākumā. Izglītotākā

sabiedrības daļa tomēr sāk arvienu noteiktāki uzstāties pret vidus laiku

daimonoinanijas atliekām un tā paša 18. g. s. pamazām mitējas Rietum-Eiropā

raganu un burvju tiesāšanas; 17. g. s. šī garīgā epidēmija turpretim ir

pilnos ziedos, un visi tic arī vīzijām un Dieva liktām «brīdinājumu zī-

mēm" pie debesīm: komētas un saules vai mēneša aptumšošanās liecina, ka

pār zemi nāks mēra un bada gadi, vai briesmīgi kari. (Par biedinājuma

no augšas uzskata arī katru neparastu kroplību, nevien pie jaunpiedzimu-

šiem bērniem, bet arī pie teļiem, jēriem un sivēniem.) Par spīti visiem

uguns sārtiem, burvji un zīlnieces 17. g. s. taisa labus veikalus, tāpat arī

astrologi un cilvēki, kas apgalvo, ka protot pagatavot zeltu no mazvērtīgā-

kiem metāliem.

Sodi parasti ir ļoti bargi un necilvēcīgi; publiska sodīšana pieder pie

izpriecām, kuras tauta apmeklē tikpat kāri, kā tagad kino, vai teātru novi-

tātēs. Lielākos noziedzniekus zāģē pušu vai cērt dzīvus gabalos: dažiem

izritina iekšas, liek tos saraustīt zirgiem, uzsēdina uz mieta, aprok dzīvus,

saplosa uz rata. vai liek dzīvus iemūrēt, sevišķi mūķenes, kas aizmirsu-

šas šķīstības solījumu. Mazākiem noziedzniekiem nepiespriež nāves sodu.

bet arī liek izciest lielas rokas: izgriež vairākas sloksnes no ādas. knaiba

miesu kvēlošām knaiblēm, nogriēž degunu un ausis, nocērt roku vai pirk-

stu v. t. t. Par niecīgiem pārkāpumiem piesien pie kauna staba, pūļa un

ielas zēnu izsmieklam.

Izpriecas ir tikpat rupjas, kā viss šis gadu simtenis. Visi mīl daudz

ēst un daudz dzert, un hazarda spēles ir cieņā visās aprindās. Gadsimta

beigās izplatās degvīna lietāšanā, sevišķi pēc tam, kad to iemācās pagatavot

no kartupeļiem.

Morāle atrodas uz ļoti zemas pakāpes. Ķēniņi, kas tikuši pie absolūtas

varas, vai vismaz tiecas pēc tās, domā, ka viņiem kā «Dieva svaidītiem" ir

atļauts viss. Augstmaņi cenšas visos netikumos jemt monarehus par priekš-
zīmi, un augstmaņu netikumus savukārt cenšas kopēt vidus šķiras. Grezno-

šanās kāre piejem arvienu plašākus apmērus; izgaist 16. g. s. beigu un



17. g. s. sākuma vīrišķīgais tērps; nāk modē īsas bikses, garas, lentām

sasietas zeķes, tresēm i/šūti svārki, kruzuļu kaklauti un skaistiem akme-

ņiem rotātas kurpju sprādzes. Galvas (pēc Ludviga XIV. ievestās modes)

sāk rotāt parūkām, kas piešķir vīriešiem vēl sievišķīgāku izskatu. Pie sie-

vietēm nāk modē krinolīni; pūderēšanās un krāsošanās zeļ vēl divkārt pla-

šāk nekā agrākajos gadu simteņos.

Par spīti valdošai māņticībai un rupjās izdzīves alkai, gadsimta beigās

pamazām taisās svīst jauns, blāzmots rīts, sevišķi Anglijā, kur cīņa pret

Stjuartu autokratiskajām tendencēm modinājusi tautā kriticisma garu. Ra-

cionālisms sāk lauzties uz āru un gūst piekritējus, par spīti visiem klēri-

kāļu mēģinājumiem to apspiest un noturēt tautas .gara tumsības važās.

Baznīca instinktīvi noskārst, ka dabas zinātņu uzplaukums apdraud viņas

līdzšinējās varas pamatus. Jau Kopernika mācību .par zemes griešanos un

Raganas gatavojas lidot uz velnu kalnu

(XVII. g. s. gravīra.)

sauli kā mūsu planētas sistēmas centru, Romas baznīca ir steigusies paslu-

dināt par Dievam pretīgu ķecerību. Tikpat nikni viņa apkaro Galileju,

sevišķi viņa ieskatus par planētu uzbūvi: viņa ir gatava jemt pret zinātni

savā apsardzībā pašu velnu, jo zinātnieki sāk noliegt elles esamību, bet

rodoties tautā šaubām par velna eksistenci, baznīcai izslīd no rokām vecs

un teicams ticīgo baidēklis.

Atsevišķu zinātnes disciplīnu uzplaukums ir vērojams visur. Vairākus

izcilus zinātniekus esam jau minējuši, apskatot atsevišķas valstis. Sāk uz-

plaukt anatomija veidojas fizioloģijas pamati: angļu ārsts Viljams Hervejs

pirmais uziet asins riņķošanu; itālis Malpigi papildina lielā angļu ārsta at-

klājumu, uziedams asins ķermenīšus un asins kapillāro cirkulāciju. Dāņu

ārsts Stenonis pierāda, ka sirds (nevis aknas, kā līdz tam domāja) ir asins
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riņķošanas galvenais aģents, šie atklājumi pārveido jēdzienus par cilvēka

miesas uzbūvi pašos pamatos.

17. g. s. nāk cieņā opera, pirmā kārtā Itālijā; vienā pašā Venēcijā ši

gadsimta beigās darbojas veselas 12 operas. Itāliju sāk drīz kopēt arī citas

zemes; arī pat Jelgavā Frīdricha Kazimira laikā uz laiku nodibinās itaju

opera.

Architektūrā solido un cildeno renesanses stilu izskauž baroko, kas

cenšas imponēt ar grandioziem apmēriem, ārēju spožumu un atsevišķu bū-

ves daļu pārmērīgiem izrotājumiem, un iekaro šai gadu simtenī visas

Eiropas malas.
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